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Clubblad van Tafeltennis vereniging The Victory Weesp, 
Seizoen 2008-2009 - Editie nr. 5 – April 200

Port betaald 

nnis vereniging The Victory Weesp,  
2009 



 

Naam 

Adres 

Postcode en Woonplaats 

Tafeltennisvereniging The Victory
’s Gravelandseweg 3a
1381 HH  Weesp 

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

Voorzitter 

Karel van Gemert  
J.C. Buhrmannlaan 67  
1381 GJ Weesp  
tel: 0294-410612  
karel@thevictory.nl 

Bill Zwaag
Chirurgijnsweg 15
1383 DW  Weesp
0294
bill

Penningmeester 

Freddy Zunnebeld 
Aveland 7 
1383 GB  Weesp 
0294 - 770210 
freddyz@thevictory.nl 

Bert Jas
Brouwershof 11
1383 DM  Weesp
0294
bert

Verenigingsjaar Van 1 juli t/m 30 juni (zomerstop van begin juni t/m half augustus).

Aanmelding Middels het inschrijfform

Opzegging Kan alleen per 31 december of per 30 juni. Stuur uw schriftelijke opzegging minimaal 
één maand vóór het verstrijken van een halfjaarlijkse periode 
vóór 1 juni) naar het secretariaat. Dit mag ook via e

Lidmaatschapssoort 

Jeugd t/m 11 jaar 

Jeugd t/m 11 jaar, competitiegerechtigd

Jeugd 12 t/m 17 jaar 

Jeugd 12 t/m 17 jaar, competitiegerechtigd

Senioren 18 jaar en ouder 

Senioren 18 jaar en ouder, competitiegerechtigd

Senioren 18 jaar en ouder, niet spelend

Donateur 

Aanvullende wetenswaardigheden

De contributie wordt 2x per jaar (in januari en in september) via automatische incasso
machtigingsformulier vindt u op www.thevictory.nl
opsturen naar of inleveren bij het secretariaat (B. Zwaag, Chirurgijnsweg 15, 1383 DW Weesp). Als u in de 
loop van het verenigingsjaar lid wordt, zal de contributie ver
De contributie wordt jaarlijks met 2% verhoogd. 

Dag Vanaf Tot 

Maandag 18:15 uur 
19:30 uur 

19:45 uur 
21:00 uur 

Dinsdag 18:15 uur 
19:30 uur 

19:30 uur 
20:30 uur

Woensdag 19:00 uur 21:30 uur 

Donderdag 20:00 uur 24:00 uur

Vrijdag 20:00 uur 24:00 uur

Zaterdag 13:00 uur 
14:00 uur 

18:00 uur 
17:00 uur 
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Verenigingsgegevens 

Tafeltennisvereniging The Victory 
’s Gravelandseweg 3a 
1381 HH  Weesp  
0294-417637 
www.thevictory.nl 
info@thevictory.nl 
2222694 

Bestuur 

Secretaris Wedstrijdsecretaris

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

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

Algemene zaken Jeugdzaken

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

Jeroen Borst 
Prinses Beatrixlaan 21
13813 AG  Weesp
0294-797010 
jeroenb@thevictory.nl

Lidmaatschap 

Van 1 juli t/m 30 juni (zomerstop van begin juni t/m half augustus). 

Middels het inschrijfformulier dat u vindt op www.thevictory.nl (onder documenten).

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 Bedrag Verrekening

28,35 Euro Per half jaar

Jeugd t/m 11 jaar, competitiegerechtigd 39,60 Euro Per half jaar

39,35 Euro Per half jaar

Jeugd 12 t/m 17 jaar, competitiegerechtigd 50,60 Euro Per half jaar

42,75 Euro Per half jaar

Senioren 18 jaar en ouder, competitiegerechtigd 64,25 Euro Per half jaar

r, niet spelend 45,00 Euro 

25,00 Euro 

Aanvullende wetenswaardigheden 

De contributie wordt 2x per jaar (in januari en in september) via automatische incasso geïncasseerd. 
www.thevictory.nl (onder documenten). Even invullen, ondertekenen en 

opsturen naar of inleveren bij het secretariaat (B. Zwaag, Chirurgijnsweg 15, 1383 DW Weesp). Als u in de 
loop van het verenigingsjaar lid wordt, zal de contributie verhoudingsgewijs worden berekend. 
De contributie wordt jaarlijks met 2% verhoogd.  

Speeltijden 

Activiteit 

 
 

Training beginnende jeugd door Gerben Bouman 
Training gevorderde jeugd door Gerben Bouman 

 
20:30 uur 

Training beginnende jeugd door Gerben Bouman 
Training senioren door Gerben Bouman 

 Vrij spelen senioren en jeugd 

24:00 uur Competitie en vrij spelen senioren 

24:00 uur Competitie senioren 

 
 

Competitie jeugd  (afdeling & landelijk) 
Vrij spelen jeugd 
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Wedstrijdsecretaris 

 
 

@thevictory.nl 

Jeugdzaken 

Prinses Beatrixlaan 21 
13813 AG  Weesp 

@thevictory.nl 

(onder documenten). 

Kan alleen per 31 december of per 30 juni. Stuur uw schriftelijke opzegging minimaal 
(dus vóór 1 december of 

Verrekening 

Per half jaar 

Per half jaar 

Per half jaar 

Per half jaar 

Per half jaar 

Per half jaar 

Per jaar 

Per jaar 

geïncasseerd. Het 
ondertekenen en 

opsturen naar of inleveren bij het secretariaat (B. Zwaag, Chirurgijnsweg 15, 1383 DW Weesp). Als u in de 
houdingsgewijs worden berekend.  
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 Van de Redactie (en wedstrijdsecretaris): 
 
Hallo beste lezers, 
 
Iets later dan halverwege de competitie breng ik een Prikker uit, hierin valt dan op te maken hoe de 
teams de laatste drie wedstrijden voor de eindstreep zullen afronden. Ruim na de competitie zal ik 
de laatste Prikker van dit seizoen uitbrengen (Voor de uitslagen is internet me toch altijd te snel af). 
Daarin aandacht voor toernooien die nog gespeeld zullen gaan worden (let daarop in de agenda 
elders in dit blad), mogelijk al de teamindeling van volgend jaar etc. Voor nu dus een redelijk mager 
Prikkertje, ik wil in ieder geval de schrijvers bedanken voor de snelle aanlevering van hun copy! 
Veel succes nog in de laatste competitierondes en daarna natuurlijk nog lekker vrij spelen/trainen. 
Prettige paasdagen! 
 
Rob Klok 
 
 

Van de Voorzitter 
 
Na 11 weken darm problemen en 9 weken daarvan een verblijf in Ziekenhuis Tergooi met de 
nodige onderzoeken en infusen en medicijn kuren ben ik sinds eind maart weer thuis en kan ik me 
weer gaan bezighouden met de Vereniging en me op de hoogte houden van het reilen en zeilen 
van de diverse teams. 
Ik ben bijzonder blij met de belangstelling, die er door mijn mede bestuurders en diverse leden aan 
mij werd besteed en bedank hen allen en in het bijzonder mijn teamgenoten voor de attenties en de 
aandacht, die ik heb ontvangen en genoten. 
 
Dit heeft me veel goed gedaan. 
 
De 1e activiteit waar mee ik werd geconfronteerd was het verbinden van ons riool met de daarvoor 
door Waternet aangelegde rioolput, zodat de septic tank buiten gebruik kon worden gesteld. 
Op zaterdag 28 maart is er door een redelijke groep vrijwilligers een geul gegraven voor het 
gebouw langs naar de plek waar het aansluit punt was aangegeven. 
Dit was een redelijke zware klus, die toch op die zaterdag kon worden geklaard. 
Tegels moesten verwijderd, zand aan de kant geschept en het begin punt waar de afvoerpijp het 
gebouw verlaat moest worden vrij gemaakt. 
Voor de volgende zaterdag 4 april deed Bill weer een beroep op de leden om te helpen, nu met het 
leggen van de rioolpijpen en daarna het dichten van de geul, wat zorgvuldig moest gebeuren, zodat 
de afvoerpijpen met een goed afschot naar het aansluitpunt zou blijven lopen. 
Toen ik om 11.15 uur arriveerde om mijn belangstelling te tonen, was ik zeer verbaasd slechts 4 
leden aan het werk te zien, Bill, Bert H, Jeroen en Murat waren hard aan het werk met de nieuwe 
pijpen en het verwijderen van stukken steen en wortel, die een goede afloop in de weg lagen. 
Ik heb toen de catering verzorgd en na een tosti en een gevulde koek en een beker koffie konden 
zij vol goede moed weer verder met de klus. 
Toen ik later op de middag terugkeerde was de ploeg versterkt met Freddy en Rob al bezig met het 
herstellen van het tegelwerk en het verder dichten van de greppel. 
Voor zaterdag 11 april zal Bill voor de laatste loodjes weer een beroep doen op hulp van de leden. 
De laatste tegels moeten op hun plek gelegd en het overtollige zand moet worden afgevoerd naar 
de zijkant richting de gastank. 
Ik hoop op meer hulp dan op 4 april, vele handen maken licht werk. 
Verder wens ik alle teams, zowel jeugd als senioren succes toe bij de laatste competitie wedstrijden 
en hoop jullie allen gauw weer te zien. 
 
  
Karel van Gemert . 
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Riool 
 
Zoals Karel al schreef zijn er op een aantal dagen flinke klussen uitgevoerd om ons gebouw zelf op 
het riool aan te sluiten. Dit kost wel wat man/vrouw-uren, maar scheelt de club handenvol geld die 
anders aan professionals had moeten worden uitgevoerd. Het werk is nog niet af, het laatste 
tegelwerk moet nog worden gedaan (Zoals altijd gaat slopen sneller dan herstellen), maar 
inmiddels verdwijnt uw plasje e.d. netjes richting riool. 
 
Hieronder een kleine foto-impressie van de harde werkers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bill test privé zwembad uit  
         Noeste gravers 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe was het ook alweer met goed    Opzichters ook bij ons gesignaleerd… 
gereedschap en een afdakje? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
                                                         SSSccchhhiiillldddeeerrrsss---   eeennn   GGGlllaaasssbbbeeedddrrriiijjjfff      
                                                                                             PPPooovvveeerrr   bbb...vvv...            
                                                            

                                                      Postbus 5048, 1380 GA WEESP  tel. 0294-412472  fax 0294-414620 
     E-mailadres: info@poverschilders.nl  - www.poverschilders.nl  
 
   
                 Voor al uw schilderwerk, wandafwerking en glas 
                                         Voor bedrijven, instellingen,  
     Verenigingen van Eigenaren en particulieren 
 
    
   

Werkers bedankt!: 

Bert H, Bill, Jeroen B, Amir, 

Mato, Bjorn, René, Sjaak, 

Murat, Freddy, Rob 

 

Hopelijk niemand 

vergeten!!? 
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2e editie Jos Farenhorst toernooi 22 maart 2009 
 
Met een gezellige ploeg van drie mannen:  Bas, Dirk en scribent en 
een dame, Malou waren wij aanwezig op dit toernooi.  
 
Vorig jaar werd het voor de eerste keer gehouden en Malou en ik  
waren daar toen ook al bij .  
 
Malou speelde vijfde klasse en ondanks dat ze heel goed speelde, 
heeft ze helaas niets gewonnen, haar mannelijke tegenstanders waren 
gewoon te serieus en hadden geen oog voor de schoonheid aan de 
andere kant van de tafel.  
 
Dirk speelde zoals ouderwets van hem bekend, alles terug brengen en daar weten de meeste 
opponenten geen raad mee,  
hij won vier partijen, alleen de laatste niet en daardoor eindigde hij op een ongelukkige derde 
positie in zijn poule.  
 
Bas, speelde in de derde klasse-poule, won op een partij na alles, klopte een derde klasser die 100 
% speelde in de competitie, ook zijn andere tegenstanders waren zeer goed, alleen Bas speelde 
groots en won terecht zijn klasse.  
 
Ondergetekende speelde teweede klasse, won van drie tweede klassers, en verloor er twee 
onnodig, werd derde in zijn poule .  
 
Al met al een geslaagd toernooi, wij werden evenals vorig jaar tweede, uitstekend verzorgd door 
het Nootwheer, een reclame voor het tafeltennis en zeker de moeite waard voor het volgend jaar.  
 
Michel Roosien. 
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Agenda 

 
Wanneer? Wat? Wie?       
Zo 19 april Kindertafeltennis feest  (groep 4 t/m 8 voor scholen uit Weesp en Driemond) 
Do 7 mei  Dubbeltoernooi 20:00 uur  (sen en oudere jeugd) 
Vr 8 mei  Finale bekertoernooi (Flits/Ther.), team 4: Amir & Rob, en team 5 (Wim, Bert, Paul) 
Di 12 mei  Teambespreking  senioren 20:00 
Zat 30 mei  Handicap toernooi  (Sen + jgd) + BBQ ? 
 
Opmerking1: Het dubbeltoernooi zal binnenkort op de website verder aangekondigd worden, 

inschrijving verloopt ook via de site. Hopelijk kan dat evenement op één avond 
afgehandeld worden. 

 
Opmerking 2:Ook voor het eindtoernooi zullen nog mededelingen gedaan worden, de afsluitende 

BBQ was een spontane TC gedachtengang, hoewel er in het bestuur ook al zoiets 
geroepen was, kortom, dat zal wel lukken en gezellig worden, houdt de website in de 
gaten, en je mailbox. 

 
WWW.THEVICTORY.NL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling commissies 

Bar : Bert Jas (Barrooster TC); 

Jeugdcie. : Voorzitter:   Bjorn v/d Neut 

   Wedstr Secr: Jeroen Heemskerk 

   Int Toernooien: Malou Knaven 

   Ext Toernooien: Dennis Visser 

   Bestuurslid:   Jeroen Borst 

   PR, internet: Bjorn v/d Neut 

   Trainer:  Gerben Bouman 

Lief en Leed : Esther Springorum; 

Onderhoud : Dhr Borst, Jeroen Borst, Bert Hildesheim, Bill Zwaag (coördinatie); 

Prikker : Rob Klok 

Techn. cie. : Rob Klok (Wedstr Secr), Sjoerd Groot 
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COMPETITIESTAND SENIOREN dd 06-04-2009 
 

The Victory 1    ( 0.01 ) 
 
Stede Broec 1 7 - 46 
Rapidity 2 7 - 44 
Spirit 2 7 - 43 
The Victory 1 7 - 39 
HBC 2 7 - 23 
US 5 7 - 15 
 
VISSER D. 21 20 95% 
WESTMAAS L. 21 9 42% 
NEUT B. VAN DER 20 6 30% 
 
The Victory 2    ( 1.01 ) 
 
ZTTC 1 7 -44 
DOV 2 7 -36 
Stede Broec 5 7 -36 
Victory '55 1 7 -36 
Kombij 1 7 -33 
The Victory 2 7 -25 
 
GROOT A.S. DE 12 7 58% 
BORST J. 12 6 50% 
ZUNNEBELD F. 15 6 40% 
WURFF F.VAN DER 15 4 26% 
 
The Victory 3    ( 3.14 ) 
 
The Victory 3 6 - 48 
ASSV 3 6 - 36 
AMVJ 1 6 - 32 
Tazano 96 4 6 - 23 
De Volewijckers 2 6 - 11 
 
ROOSIEN H.M.R. 16 16 100% 
VEEN M. VAN 10 9 90% 
HENDRIKS B. 14 11 78% 
OOSTENRIJK S.  8 1 12% 
 
The Victory 4    ( 4.10 ) 
 
VDO/SE 3 7 - 56 
The Victory 4 7 - 37 
Tempo-Team 8 7 - 33 
Holendrecht 1 7 - 28 
Fusia 2 6 - 25 
ASSV 5 6 - 21 
 
GROOT S.J. 15 11 73% 
SIEWERTSEN K. 15 8 53% 
VERHOEF J.H. 18 9 50% 
KOL J. 15 7 46% 
 
The Victory 5    ( 4.08 ) 
 
Nieuw Vennep 4 7 - 46 
JOVO 6 7 - 42 
The Victory 5 7 - 38 
TOP-Ellermeyer 1 7 - 33 
Nootwheer 7 7 - 27 
Heemskerk 3 7 - 24 
 
HOLS D. 18 14 77% 
HILDESHEIM B. 18 13 72% 
ZWAAG W. 18 7 38% 
KNAVEN M.C. 6 1 16% 
 

The Victory 6    ( 4.13 ) 
 
Amstelveen 2 8 - 49 
Fusia 3 7 - 42 
The Victory 6 7 - 40 
Nootwheer 5 7 - 36 
TSO 3 8 - 27 
Diemen 3 7 - 26 
 
ELMAS C. 20 15 75% 
VIERSEN T.N.  17 11 64% 
ELMAS M. 12 0 0% 
 
The Victory 7    ( 5.12 ) 
 
The Victory 7 7 - 55 
ZTTC 13 7 - 47 
Bloemenkwartier 2 7 - 40 
AGT 3 7 - 26 
VDO/SE 5 7 - 25 
Rapidity 10 7 - 17 
 
NALBANTIC A. 18 17 94% 
JOSIPOVIC M. 15 11 73% 
SPRINGORUM-DUBIEZ E.15 10 66% 
KLOK R.P. 15 10 66% 
 
The Victory 8    ( 5.13 ) 
 
Bloemenkwartier 3 7 - 51 
Deneba 1 8 - 43 
VDO/SE 4 7 - 39 
TSTZ Haarlem 8 7 - 38 
Amstelveen 5 8 - 36 
The Victory 8 7 - 13 
BOOM W. 15 6 40% 
JAS L. 18 4 22% 
KRUGER S. 9 1 11% 
VETH P.F. 21 2 9% 
 
The Victory 9    ( 6.04 ) 
 
The Victory 9 7 - 47 
HTC 14 7 - 40 
Holendrecht 3 7 - 34 
Patrios 2 7 - 34 
Amstelveen 6 8 - 29 
Rijsenhout 3 6 - 26 
 
HOOGERVORST G. 11 11 100% 
MAAS P. VAN DER 14 13 92% 
BORST-HOOIJER A.18 10 55% 
ZUKULA G.Z. 17 7 41% 
 

Nog drie speelrondes te gaan, 
kampioenschap kan niet meer mis voor team 
3, team 7 gaat de goede kant op, net als team 
9. Helaas dreigt de gevarenzone voor team 2, 
terwijl team 8 onbedreigd onderaan staat… 
Succes nog! 
 

Rob Klok 
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Bardiensten voorjaar 2009 

 
Datum Naam 1 Telefoon Naam 2 Telefoon 

do 09-04-09 Malou 0294 - 48 03 90 Bill 0294 - 41 34 85 1 
vr 10-04-09 Floris Jan 0294 - 41 36 19 Tim 0294 - 41 84 77 2 

do 16-04-09 Jasper 06 - 11 49 77 26 Jeroen V 06 - 14 98 31 13 2 
vr 17-04-09 Marco K 0294 - 41 91 45 Berry 0294 - 48 03 89 4 

do 23-04-09 Gert 020 - 64 06 766 Paul 0346 - 26 62 98 2 
vr 24-04-09 Harry 0294 - 41 65 53 Dennis 06 - 43 87 38 59 4 

do 30-04-09 Koninginnedag       
do 07-05-09 Hans 06 - 28 53 11 24 Joop 06 - 48 35 63 46 
do 14-05-09 René 0294 - 77 29 77 Ronald 06 - 52 62 54 48 
do 21-05-09 Hemelvaart       
do 28-05-09 Michel 0294 - 28 46 13 Sjaak 0294 - 41 95 85 

 
LET OP ADRES: Frank Wagenaar, Slijkstraat 13A 
Sleutel halen: In de winkel van Wagenaar, Slijkstraat 13A (Op de hoek tegenover de kinderboekenwinkel) 
Sleutel terug brengen: Slijkstraat 13a, de deur rechts van de winkel 
Bardienst? Zaal open een half uur voor aanvang wedstrijden: Op donderdag en vrijdag dus om 19:30 uur.  
Bar: reglementen  

• Het niet verschijnen op je bardienst levert je een boete op van € 11,- per persoon.  
• Sluit bierpomp (indien nodig) aan en vul spoelbak  

Afsluiten  
• Ruim kantine en bar op, veeg bar en tafeltjes schoon, asbakken NIET in de vuilnisbak ! 
• Glazen schoon en opgeruimd 
• Laat koelkast gevuld achter  
• Maak de tostiapparaat en magnetron schoon (juist de binnenkant) 
• Koffieapparaat schoon achterlaten 
• Maak de biertap schoon, giet minstens 1 koffiekan HEET water door 

het afvoerputje. 
• Maak het glas schoon van de schuimspaan van de biertap 
• Muziek en lichten uitdoen, buitendeur en hek afsluiten  
• Breng sleutels en wisselgeld terug naar Frank Wagenaar  
• Als je het clubgebouw verlaat vergeet dan niet het licht wat op de parkeerplaats staat gericht uit te 

schakelen. De knop zit in de meter kast  
Geld  

• € 50,- aan klein briefgeld en al het meeste 
muntgeld in de geldtas laten  

• Omzet (briefgeld en munten van € 2,-) in de 
envelop doen en deze met de namen van de 
bardienst-mensen er op bij Frank in de brievenbus 
doen  

• Niet betaalde bonnen in de geldtas doen, deze 
vergeetachtigen krijgen een acceptgiro in de bus  

• De bar is overdraagbaar tot 24:00, uiterlijk 02:00 
uur sluiten  

  



 

Penningmeester gezocht!
 
Na jaren lang deel uit gemaakt te hebben van het bestuur van onze tafeltennisveren
het stokje aan het einde van het huidige seizoen over te dragen. Voor mijn huidige functie als 
penningmeester zijn we op zoek naar een lid die de werkzaamheden van mij over zou willen nemen. Je bent 
als penningmeester verantwoordelijk voor het registreren van alle inkomsten en uitgaven en het financiële 
beleid. Sinds een aantal jaar maken we gebruik van het gebruiksvriendelijke boekhoudpakket Davilex club. 
Dit pakket is gericht op de administraties van verenigingen. Je hoeft dus gee
om in Davilex de boekhouding te kunnen voeren! Ik ben ervan overtuigd dat ik een ieder met affiniteit met 
administraties snel wegwijs kan maken met dit systeem.
 
Ik zou een ieder willen vragen om eens na te denken of het 
penningmeesterschap niet iets voor jou is. Aan het eind van het 
seizoen kunnen we dan samen de administratie van het huidige 
seizoen opmaken zodat je al een beetje vertrouwd raakt met de 
werkzaamheden. Mocht je meer willen weten over deze 
bestuursfunctie dan kun je me uiteraard altijd benaderen. Lijkt het je 
wat om deze bestuursfunctie te bekleden? Laat je interesse spoedig 
weten aan mij of aan één van de overige bestuursleden. 
 
Namens het bestuur  
 
Freddy Zunnebeld 
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Penningmeester gezocht! 

Na jaren lang deel uit gemaakt te hebben van het bestuur van onze tafeltennisvereniging heb ik besloten om 
het stokje aan het einde van het huidige seizoen over te dragen. Voor mijn huidige functie als 
penningmeester zijn we op zoek naar een lid die de werkzaamheden van mij over zou willen nemen. Je bent 

ijk voor het registreren van alle inkomsten en uitgaven en het financiële 
beleid. Sinds een aantal jaar maken we gebruik van het gebruiksvriendelijke boekhoudpakket Davilex club. 
Dit pakket is gericht op de administraties van verenigingen. Je hoeft dus geen boekhouder van beroep te zijn 
om in Davilex de boekhouding te kunnen voeren! Ik ben ervan overtuigd dat ik een ieder met affiniteit met 
administraties snel wegwijs kan maken met dit systeem. 

Ik zou een ieder willen vragen om eens na te denken of het 
ningmeesterschap niet iets voor jou is. Aan het eind van het 

seizoen kunnen we dan samen de administratie van het huidige 
seizoen opmaken zodat je al een beetje vertrouwd raakt met de 
werkzaamheden. Mocht je meer willen weten over deze 

kun je me uiteraard altijd benaderen. Lijkt het je 
wat om deze bestuursfunctie te bekleden? Laat je interesse spoedig 
weten aan mij of aan één van de overige bestuursleden.  

iging heb ik besloten om 
het stokje aan het einde van het huidige seizoen over te dragen. Voor mijn huidige functie als 
penningmeester zijn we op zoek naar een lid die de werkzaamheden van mij over zou willen nemen. Je bent 

ijk voor het registreren van alle inkomsten en uitgaven en het financiële 
beleid. Sinds een aantal jaar maken we gebruik van het gebruiksvriendelijke boekhoudpakket Davilex club. 

n boekhouder van beroep te zijn 
om in Davilex de boekhouding te kunnen voeren! Ik ben ervan overtuigd dat ik een ieder met affiniteit met 



 

JEUGD 
Tussenstand Jeugdcompetitie voorjaar 2009
 
Zo, er zijn al weer 7 speelrondes in deze competitie gespeeld en er is, afgezien van de wedstrijden, 
ook een hoop daarbuiten gebeurd. Belangrijkste is wel dat we helaas team 3 terug hebben 
trekken uit deze voorjaarscompetitie.
 
We hebben ontzettend ons best gedaan om dit team een plaats in de juiste klasse te geven, maar 
we kwamen er niet doorheen. De bond (NTTB) vond het helaas belangrijker om zich aan rating te 
houden (team 3 kwam bij deze inschatting op sterkte als laatste in de 2
proberen kinderen enthousiast te houden voor deze fascinerende, uitdagende en leuke sport. Het 
wederom slechts kunnen spelen voor de laatste plaats in de poule gaf niet de juiste s
dit team. Jammer, maar wel begrijpelijk. En omdat we met één speler geen competitie mogen 
spelen, hebben we dit team helaas terug moeten trekken.
Goed, laten we nu kijken naar hoe het met de andere teams is gegaan. Daar zijn gelukkig leukere 
zaken over te vertellen. 
 
Over team 1 bijvoorbeeld. Wederom doen die het prima, nu in Landelijk B, de klasse die ze 
verdiend hebben na hun kampioenschap van vorige seizoen in Landelijk C. Arjan doet het wederom 
erg goed door in deze klasse maar liefst 95% 
Rutger pakt ook nog aardig wat partijen naar zich toe (60%) en alleen Jimmy lijkt nu zijn meerderen 
in Landelijk B te moeten erkennen. Hij speelt 27%. Maar als hij nu al zijn komende partijen wint, 
komt hij rond de 50%. Dus Jimmy, zet hem op, kick some a…. 
 
Team 2 gaat lekker. Met de komst van Mark Vuurberg van United Oost naar dit team wordt er weer 
een serieuze competitie gespeeld. En dat gaat uitstekend. Na een wat minder start waarbij 4 keer 
net verloren werd met 6-4 en één keer gelijk gespeeld is er nu twee keer achter elkaar gewonnen: 
8-2 en 7-3. Het aandeel van Jordy (62%) is hierin wat hoger dan dat van Mark en Martijn (48%). 
Voor Mark natuurlijk een mooie opsteker, komende van de 3
netjes 3e! 
 
Team 4 moet zijn draai nog een beetje vinden (opschieten mannen 
nog een beetje wennen aan de 4e

beetje kwijt. Hopelijk hervinden zij
setters speelt en deze dan helaas meestal net verliest. Als de winst in 5
verdeeld zou zijn, dan hadden ze samen met TSTZ Haarlem voor de 4
weten ze ons komende 3 wedstrijden nog te verrassen 
 
Team 5 is een grotendeels nieuw team met nieuwe jeugd (Koen, Thomas en Stan), aangevuld met 
Koen (Strijbos) en Mathijs die beiden inmiddels al wat competitie wedstrijden gespeeld hebben, zeg 
maar de mannen met ervaring ☺. Hoewel we voor dit team 6
helaas een klasse hoger terecht zijn gekomen, worden er toch leuke partijen gespeeld. Thomas en 
Koen (Rademakers) winnen zelfs 1 op de 3 partijen en met prima spel. Zeer bemoedigend
nog te wachten op zijn eerste overwinning. Hij is er regelmatig dicht bij, maar dan verliest dan toch 
net in de 5e set. Net als bij Thomas en Koen zie je de hand van de trainer, want je ziet dat ook hij 
probeert om technisch goed te blijven spel
vanzelf komen. Koen (Strijbos) heeft een prima invalbeurt gehad (2 partijen gewonnen) en voor 
Mathijs hopen we van harte dat hij bij een volgende invalbeurt ook zijn eerste overwinning pakt.
 
Mannen, succes de laatste 3 wedstrijden !!
 
Jeroen Heemskerk 
Wedstrijd secretaris Jeugd
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Tussenstand Jeugdcompetitie voorjaar 2009 

Zo, er zijn al weer 7 speelrondes in deze competitie gespeeld en er is, afgezien van de wedstrijden, 
ook een hoop daarbuiten gebeurd. Belangrijkste is wel dat we helaas team 3 terug hebben 
trekken uit deze voorjaarscompetitie. 

We hebben ontzettend ons best gedaan om dit team een plaats in de juiste klasse te geven, maar 
we kwamen er niet doorheen. De bond (NTTB) vond het helaas belangrijker om zich aan rating te 

ij deze inschatting op sterkte als laatste in de 2e klasse terecht), dan te 
proberen kinderen enthousiast te houden voor deze fascinerende, uitdagende en leuke sport. Het 
wederom slechts kunnen spelen voor de laatste plaats in de poule gaf niet de juiste s
dit team. Jammer, maar wel begrijpelijk. En omdat we met één speler geen competitie mogen 
spelen, hebben we dit team helaas terug moeten trekken. 
Goed, laten we nu kijken naar hoe het met de andere teams is gegaan. Daar zijn gelukkig leukere 

Over team 1 bijvoorbeeld. Wederom doen die het prima, nu in Landelijk B, de klasse die ze 
verdiend hebben na hun kampioenschap van vorige seizoen in Landelijk C. Arjan doet het wederom 
erg goed door in deze klasse maar liefst 95% te spelen. Frank komt daar vlak achteraan met 72%, 
Rutger pakt ook nog aardig wat partijen naar zich toe (60%) en alleen Jimmy lijkt nu zijn meerderen 
in Landelijk B te moeten erkennen. Hij speelt 27%. Maar als hij nu al zijn komende partijen wint, 

j rond de 50%. Dus Jimmy, zet hem op, kick some a…. ☺ 

Team 2 gaat lekker. Met de komst van Mark Vuurberg van United Oost naar dit team wordt er weer 
een serieuze competitie gespeeld. En dat gaat uitstekend. Na een wat minder start waarbij 4 keer 

4 en één keer gelijk gespeeld is er nu twee keer achter elkaar gewonnen: 
3. Het aandeel van Jordy (62%) is hierin wat hoger dan dat van Mark en Martijn (48%). 

Voor Mark natuurlijk een mooie opsteker, komende van de 3e klasse. Dit team staat inmiddels wel 

Team 4 moet zijn draai nog een beetje vinden (opschieten mannen ☺ ). Jonno en Marnix moeten 
e klasse. Ricardo en Joep zijn helaas even hun magic touch een 

beetje kwijt. Hopelijk hervinden zij die weer snel. Wat wel opvalt is dat dit team relatief veel 5
setters speelt en deze dan helaas meestal net verliest. Als de winst in 5-setters wat eerlijker 
verdeeld zou zijn, dan hadden ze samen met TSTZ Haarlem voor de 4e plaatst gespeeld. Hopelijk 

en ze ons komende 3 wedstrijden nog te verrassen ☺. 

Team 5 is een grotendeels nieuw team met nieuwe jeugd (Koen, Thomas en Stan), aangevuld met 
Koen (Strijbos) en Mathijs die beiden inmiddels al wat competitie wedstrijden gespeeld hebben, zeg 

. Hoewel we voor dit team 6e klasse aangevraagd hadden en 
helaas een klasse hoger terecht zijn gekomen, worden er toch leuke partijen gespeeld. Thomas en 
Koen (Rademakers) winnen zelfs 1 op de 3 partijen en met prima spel. Zeer bemoedigend
nog te wachten op zijn eerste overwinning. Hij is er regelmatig dicht bij, maar dan verliest dan toch 

set. Net als bij Thomas en Koen zie je de hand van de trainer, want je ziet dat ook hij 
probeert om technisch goed te blijven spelen. Gewoon volhouden Stan, dan gaat die overwinning 
vanzelf komen. Koen (Strijbos) heeft een prima invalbeurt gehad (2 partijen gewonnen) en voor 
Mathijs hopen we van harte dat hij bij een volgende invalbeurt ook zijn eerste overwinning pakt.

es de laatste 3 wedstrijden !! 

Wedstrijd secretaris Jeugd 

Zo, er zijn al weer 7 speelrondes in deze competitie gespeeld en er is, afgezien van de wedstrijden, 
ook een hoop daarbuiten gebeurd. Belangrijkste is wel dat we helaas team 3 terug hebben moeten 

We hebben ontzettend ons best gedaan om dit team een plaats in de juiste klasse te geven, maar 
we kwamen er niet doorheen. De bond (NTTB) vond het helaas belangrijker om zich aan rating te 

klasse terecht), dan te 
proberen kinderen enthousiast te houden voor deze fascinerende, uitdagende en leuke sport. Het 
wederom slechts kunnen spelen voor de laatste plaats in de poule gaf niet de juiste stimulans voor 
dit team. Jammer, maar wel begrijpelijk. En omdat we met één speler geen competitie mogen 

Goed, laten we nu kijken naar hoe het met de andere teams is gegaan. Daar zijn gelukkig leukere 

Over team 1 bijvoorbeeld. Wederom doen die het prima, nu in Landelijk B, de klasse die ze 
verdiend hebben na hun kampioenschap van vorige seizoen in Landelijk C. Arjan doet het wederom 

te spelen. Frank komt daar vlak achteraan met 72%, 
Rutger pakt ook nog aardig wat partijen naar zich toe (60%) en alleen Jimmy lijkt nu zijn meerderen 
in Landelijk B te moeten erkennen. Hij speelt 27%. Maar als hij nu al zijn komende partijen wint, 

Team 2 gaat lekker. Met de komst van Mark Vuurberg van United Oost naar dit team wordt er weer 
een serieuze competitie gespeeld. En dat gaat uitstekend. Na een wat minder start waarbij 4 keer 

4 en één keer gelijk gespeeld is er nu twee keer achter elkaar gewonnen: 
3. Het aandeel van Jordy (62%) is hierin wat hoger dan dat van Mark en Martijn (48%). 

am staat inmiddels wel 

). Jonno en Marnix moeten 
klasse. Ricardo en Joep zijn helaas even hun magic touch een 
die weer snel. Wat wel opvalt is dat dit team relatief veel 5-

setters wat eerlijker 
plaatst gespeeld. Hopelijk 

Team 5 is een grotendeels nieuw team met nieuwe jeugd (Koen, Thomas en Stan), aangevuld met 
Koen (Strijbos) en Mathijs die beiden inmiddels al wat competitie wedstrijden gespeeld hebben, zeg 

klasse aangevraagd hadden en 
helaas een klasse hoger terecht zijn gekomen, worden er toch leuke partijen gespeeld. Thomas en 
Koen (Rademakers) winnen zelfs 1 op de 3 partijen en met prima spel. Zeer bemoedigend. Stan zit 
nog te wachten op zijn eerste overwinning. Hij is er regelmatig dicht bij, maar dan verliest dan toch 

set. Net als bij Thomas en Koen zie je de hand van de trainer, want je ziet dat ook hij 
en. Gewoon volhouden Stan, dan gaat die overwinning 

vanzelf komen. Koen (Strijbos) heeft een prima invalbeurt gehad (2 partijen gewonnen) en voor 
Mathijs hopen we van harte dat hij bij een volgende invalbeurt ook zijn eerste overwinning pakt. 



 

JEUGD 
Tussenstand Jeugdcompetitie voorjaar 2009
 

The Victory 1:  Landelijk B

THE VICTORY 1             7
PHOENIX 1                 7
AMSTERDAM '78 1           7
SHOT '65 1                7
NEVER DESPAIR 1           6
DE TREFFERS (R) 1         6
 

The Victory 2:  1e klas poule 1

Olympia (E) 1             7
Rapidity 2                7
The Victory 2             7
Spirit 3                  7
HBC 3                     7
A- Merk 4                  7

The Victory 3:  2e klas poule 2

Dit team hebben we helaas terug moeten trekken uit deze  competitie

The Victory 4:  4e klas poule 3

AMVJ 1                    7
Amsterdam '78 5           7
VDO/SE 2                  7
TSTZ Haarlem 2            7
The Victory 4             7
HBC 8                     7

The Victory 5: 5e klas poule 3

TSO 1                     7
Amsterdam '78 7           7
ZTTC 5                    6
HBC 11                    6
The Victory 5             7
Meertreffers 1            7
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he Victory 1:  Landelijk B groep 2      

THE VICTORY 1             7 - 47  
PHOENIX 1                 7 - 41  
AMSTERDAM '78 1           7 - 34  
SHOT '65 1                7 - 33  
NEVER DESPAIR 1           6 - 23  
DE TREFFERS (R) 1         6 - 22  

GROOT A.S. DE         15  14  95%
WURFF F. VAN DER      18  13  72%
JAKOBI R.J.           15   9  60%
SCHULTE J.            15   4  27%

e klas poule 1      

7- 48   
Rapidity 2                7 - 45   
The Victory 2             7 - 36   
Spirit 3                  7 - 34   
HBC 3                     7 - 25   

Merk 4                  7 - 22   

HEEMSKERK J.          21  13  62%
HEEMSKERK M.          21  10  48%
VUURBERG M.           21  10  48%

2e klas poule 2      

team hebben we helaas terug moeten trekken uit deze  competitie

4e klas poule 3      

AMVJ 1                    7 - 56   
Amsterdam '78 5           7 - 54   
VDO/SE 2                  7 - 48   
TSTZ Haarlem 2            7 - 22   
The Victory 4             7 - 16   
HBC 8                     7 - 14     

TIMMERMANS M.C.        9   2  22%
HESSING R.M.          
SNOEK J.F.            21   5  24%
VOORTHUIZEN J.K. VAN  15   2  13%
MEULEN M. VAN DER      3   0   0%
 

5e klas poule 3        

TSO 1                     7 - 48   
Amsterdam '78 7           7 - 48   
ZTTC 5                    6 - 40   
HBC 11                    6 - 33   
The Victory 5             7 - 20   
Meertreffers 1            7 - 11   

STRIJBOS K.D.          3   2  66%
MANDEN T. VAN DER     19   7  37%
RADEMAKER K.          13   4  31%
JONG M. DE             3   0   0%
GROEN S.              19   0   0%
 

GROOT A.S. DE         15  14  95%  
WURFF F. VAN DER      18  13  72%  
JAKOBI R.J.           15   9  60%  
SCHULTE J.            15   4  27%  

HEEMSKERK J.          21  13  62%  
HEEMSKERK M.          21  10  48%  
VUURBERG M.           21  10  48%  

team hebben we helaas terug moeten trekken uit deze  competitie  . 

TIMMERMANS M.C.        9   2  22%  
HESSING R.M.          15   5  33% 
SNOEK J.F.            21   5  24%  

VAN  15   2  13%  
MEULEN M. VAN DER      3   0   0%  

STRIJBOS K.D.          3   2  66%  
MANDEN T. VAN DER     19   7  37%  
RADEMAKER K.          13   4  31%  
JONG M. DE             3   0   0%  
GROEN S.              19   0   0%  


