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Informatieblad Seizoen 2008/2009 
         

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 

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

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

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

Penningmeester Algemene zaken Jeugdzaken 

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

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 

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

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

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. 

Lidmaatschapssoort Contributie Bedrag Verrekening 

Jeugd t/m 11 jaar 28,35 Euro Per half jaar 

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

Jeugd 12 t/m 17 jaar 39,35 Euro Per half jaar 

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

Senioren 18 jaar en ouder 42,75 Euro Per half jaar 

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

Senioren 18 jaar en ouder, niet spelend 45,00 Euro Per jaar 

Donateur 25,00 Euro Per jaar 

Aanvullende wetenswaardigheden 

De contributie wordt 2x per jaar (in januari en in september) via automatische incasso geïncasseerd. Het 
machtigingsformulier vindt u op 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 

Dag Vanaf Tot Activiteit 

Maandag 18:15 uur 
19:30 uur 

19:45 uur 
21:00 uur 

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

Dinsdag 18:15 uur 
19:30 uur 

19:30 uur 
20:30 uur 

Training beginnende jeugd door Gerben Bouman 
Training senioren door Gerben Bouman 

Woensdag 19:00 uur 21:30 uur Vrij spelen senioren en jeugd 

Donderdag 20:00 uur 24:00 uur Competitie en vrij spelen senioren 

Vrijdag 20:00 uur 24:00 uur Competitie senioren 

Zaterdag 13:00 uur 
14:00 uur 

18:00 uur 
17:00 uur 

Competitie jeugd  (afdeling & landelijk) 
Vrij spelen jeugd 
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 Van de Redactie (en wedstrijdsecretaris): 
 
Hallo beste lezers, 
 
Op het moment van schrijven is het laatste evenment van dit seizoen net afgerond, afgelopen 
weekend heeft de jeugdcommissie met een aardig aantal jeugdleden het afsluitende jeugdweekend 
gehad, met als thema Piraten. Ik hoop dat ik in de eerste Prikker van het nieuwe seizoen een 
verslag kan publiceren, op dit moment is de jeugdcommissie blijkbaar nog aan het bijkomen van de 
ongetwijfeld gezellige drukte. Weinig nieuws zo in deze tijd van het jaar, zodra de 
seniorencompetitie bekend is (waarschijnlijk begin augustus), zal ik dat rondmailen met ook de 
bekende barschema’s en zo erbij. De jeugdcompetitie wordt meestal pas in een later stadium 
bekend gemaakt. 
 
Rob Klok 

Van de Voorzitter 
 
Helaas heb ik door mijn darmproblemen de laatste tijd het reilen en zeilen van de vereniging op 
afstand moeten volgen. 
Gelukkig was ik wel instaat om de kampioenswedstrijd van het 1e jeugdteam te zien en heb ik hen 
ook kunnen feliciteren met hun promotie. 
Verder zijn we zeer blij met de verlenging van het Sponsorcontract met de Fa. Groot, voor de 
komende 3 jaar. 
Met die inkomsten en de sponsoring van het materiaal voor nieuwe hekjes zijn we zeer blij en krijgt 
de speelzaal weer een nettere uitstraling. 
Ook zijn we bijzonder gelukkig met de sponsoring van Wim Gobel, een oud lid, die bereid was 2 
nieuwe tafels voor ons te betalen, de tafels zijn besteld en zullen bij de start van het nieuwe seizoen 
in gebruik genomen worden. 
2 oude tafels gaan naar de kinderopvang van Rob’s kinderen en zullen na eerst door ons 
nagekeken te zijn zeker weer actief gebruikt gaan worden. 
 
Rest mij nog alle leden een prettige vakantie toe te wensen, een vakantie tijd waarbij we op de 
donderdag avond open blijven, zodat er ook gedurende de zomer periode aan vorm en conditie 
gewerkt kan worden.  
 
Karel van Gemert . 
 



 
4 

 

Verslag Lloret mei 2009 
 
Op 16 mei gingen twee guppies (Arjen en Rutger), twee half-guppies (Berry en Gerben), een thee-
drinkster (Malou) en twee veteranen (Jeroen en Dennis) naar een klein plaatsje vlakbij Barcelona 
om te tafeltennissen. Voor de verandering was de vluchttijd relaxt (zaterdag om 12:15). Uiteraard 
waren Gerben en Dennis als eerste op Schiphol, het was even wachten voor de rest ook kwam. 
Dankzij de planning van onze kapitein (Berry) hadden we alle tijd na het inchecken, een mooie 
gelegenheid voor de groep om het eerste biertje naar binnen te werken (zo vonden de guppies). 
Op het vliegveld van Barcelona werden we opgewacht door iemand die zichzelf erg graag hoorde 
praten. In de bus vertelde hij in eerste instantie wat dingen over het verloop van de busreis, 
vervolgens over Barcelona. Na een tijdje vonden we het wel genoeg en maakten dit kenbaar door 
regelmatig te juichen of liedjes te gaan zingen als hij even een adempauze nam. Arjen wist onze 
gevoelens het beste onder woorden te brengen(“hou je bek nou maar”). Maar de reisleider vertelde 
nog vrolijk verder over de historie van de Catalaanse provincie. De rest van de tijd heeft hij alle 
mogelijke excursies vanuit Lloret voorgelezen. Dit deel was met name erg interessant aangezien 
we na het tafeltennissen niets anders wilden dan aan het zwembad liggen, alvorens te gaan eten, 
wat drank naar binnen te gieten en het stadje ingaan. Van de enige excursie die wel ergens op leek 
(de kroegentocht) wist de reisleider dan weer niet te vertellen hoeveel shotjes je kreeg en hoeveel 
procent korting op de drank. Beetje jammer. 
Na aankomst in het hotel lagen we in recordtijd bij het zwembad om alvast te wennen aan het 
zwaarste deel van de vakantie. Net zoals de dagen erna hadden we allemaal stevige honger dus 
stonden we klokslag 18:45 klaar om het buffet van het hotel te bestormen. De kwaliteit van het eten 
was prima, al is Berry wat kieskeuriger dan de rest… 
Met het dobbelen tijdens het voordrinken onderscheidde vooral Malou zich de hele week door het 
ene shotje na het andere te veroveren. Het dobbelen werd regelmatig onderbroken aangezien we 
uitkeken op kamers waar Duitse meisjes zich aan het omkleden waren. 
 
In het stadje was het elke avond gezellig druk. Dit kwam met name door Abitur, de Duitse 
eindexamenleerlingen waren massaal naar Lloret gekomen om zomervakantie te vieren. De 
meesten zaten overigens in ons hotel, dus ook bij het zwembad was het druk. De lading Duitse 
jongeren werd aangevuld met een redelijke hoeveelheid Zweden dus het leek wel hoogseizoen. 
 
Hoogtepunten van het stappen waren:  
- de overstempeltruuk van Rutger & Arjen 
- het peace-teken van Berry 
- de nooit-gekregen thee van Malou 
- het zeer langzame pinnen van Rutger & Gerben 
- de battle van Gerben & Rutger tegen Berry & Arjen 
- het ontlopen van de schuimparty door Jeroen & Dennis 
- het in het rondspringen van de groep in Bumpers 
- het spookschuifelen van Rutger 
- de diepzinnige gesprekken van de groep met de proppers 
- de Duitse woordenschat van Arjen 
- de nachtwandelingen in onderbroek van Rutger & Gerben 
- het op sleeptouw nemen van een zombie (Nederlander die meedeed aan het toernooi) 
- het hek op de rotonde van Arjen & Gerben 
- het zingen van het liedje “alle Duitsers zijn homo!” 
- het bijna zwemmen in de fontijn door Rutger (nog net voorkomen door Gerben) 
- het in de lucht schieten van Arjen & Rutger door Jeroen & Dennis 
- het uitzwaaien van de Disnierats groep na de prijsuitreiking. 
Nadere uitleg bij deze verhalen is te verkrijgen bij de hoofdrolspelers…. 
 
Dan nu het tafeltennis. Malou was in de zesde divisie gekoppeld aan een fanatieke vrouw van 45. 
Die gaf Malou meteen te verstaan dat slechts de overwinning genoeg was. De eerste paar 
wedstrijden maakten ze allebei ook grote indruk, zeikerige Belgen vonden zelfs dat ze te laag 
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waren ingedeeld. In de halve finales op donderdag verloren ze echter helaas, waarna ook de 
wedstrijd om de derde en vierde plaats verloren ging.  
Rutger en Arjen waren in dezelfde klasse ingedeeld als Jeroen en Gerben (derde divisie). Op 
maandag en dinsdag waren ze nog in staat aardig tafeltennis te laten zien, er werd nipt verloren 
van een sterke tegenstander en er werd een wedstrijd gewonnen. De laatste wedstrijd in de poule 
moest vervolgens worden gewonnen om door te gaan naar de halve finales. Helaas is gebleken dat 
Arjen nooit meer mag drinken de dag voor hij moet spelen, hij verloor allebei zijn partijen kansloos. 
Rutger daarentegen bewees ervaring te hebben met drank en won allebei zijn partijen (voortaan 
echter toch graag op tijd naar huis als je de volgende dag een kampioenswedstrijd moet spelen)! 
De dubbel ging helaas verloren zodat ze waren uitgeschakeld. 
Gerben en Jeroen draaiden goed, Gerben had net op tijd een fatsoenlijk batje gekocht en draaide 
een sterk toernooi. In de poule werd maar liefst met 5-0, 5-0 en 4-1 gewonnen, de halve finale was 
een makkelijke 3-0. Slechts de finale (tegen degenen waar Rutger en Arjen de eerste wedstrijd van 
verloren) ging moeizamer, zowel Jeroen als Gerben won makkelijk van de zwakste man, helaas 
verloren ze allebei van de sterkste speler. In de spannende dubbel wisten ze echter een 
doorslaggevende voorsprong te nemen in de vijfde game zodat ze kampioen waren! 
Berry en Dennis waren in de tweede divisie ingedeeld, normaal spelen ze in de hoogste divisie 
(eerste divisie) maar aangezien ze nu allebei hoofdklasse gaan spelen, zijn ze wat lager ingedeeld. 
Deze klasse bleek eigenlijk wat te makkelijk, iets wat een oplettende (zeikerige) tegenstander 
meteen opmerkte richting Berry, gelukkig ging Berry hier verder niet op in…. Na de eerste twee 
wedstrijden in de poule met 5-0 te hebben gewonnen, spraken ze af de dubbel van de derde 
wedstrijd maar te verliezen (hierdoor kreeg de wedstrijdleiding toch wellicht het idee dat Berry en 
Dennis in de juiste poule waren ingedeeld), zo ontstond voor de afwisseling een 4-1 uitslag. De 
tegenstanders in de halve finale haakten met een blessure af (wel relaxt dat Berry en Dennis daar 
om 9 uur ’s ochtends achter kwamen toen ze al in de zaal waren) en de finale werd met 3-0 
gewonnen. Weer een eerste prijs binnen! 
 
Op vrijdag was dan het individuele toernooi. Jeroen deed traditiegetrouw niet mee, Malou volgde dit 
voorbeeld na een schokkende thee-ervaring, Gerben moest met een knieblessure in de poule 
opgeven, Rutger kwam helaas niet door zijn poule en Arjen verloor de eerste wedstrijd na zijn 
poule. De groep liet het prijzen pakken dus aan Berry en Dennis over. In de halve finales verloor 
Berry een game van zijn tegenstander, Dennis had wel een zware partij (11-8 in de vijfde game). 
Tijdens de finale had Berry last van zijn arm en pakte Dennis dus snel de eindzege, het was ook de 
hoogste tijd om bij het zwembad te gaan liggen. 
 
Volgend jaar hopen we weer een stap verder te gaan in het naar onze hand zetten van het kleine 
plaatsje bij Barcelona!!  
 
Dennis Visser 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                                                         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 bedri jven, instellingen,  
     Verenigingen van Eigenaren en particulieren 
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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 

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

Lief en Leed : Esther Springorum; 

Prikker : Rob Klok 

Techn. cie. : Rob Klok (Wedstr Secr), Sjoerd Groot 

 



 
7 

 

COMPETITIESTAND SENIOREN dd 06-04-2009 
 

The Victory 1    ( 0.01 ) 
 
Stede Broec 1 10 - 68 
Spirit 2 10 - 62 
The Victory 1 10 - 59 
Rapidity 2 10 - 52 
HBC 2 10 - 33 
US 5 10 - 26 
 
VISSER D. 29 27 93% 
WESTMAAS L. 27 11 40% 
NEUT B. VAN DER 28 10 35% 
 
The Victory 2    ( 1.01 ) 
 
ZTTC 1 10 - 66 
Stede Broec 5 10 - 53 
Kombij 1 10 - 51 
DOV 2 10 - 47 
Victory '55 1 10 - 43 
The Victory 2 10 - 40 
 
GROOT A.S. DE 21 13 61% 
BORST J. 21 10 47% 
ZUNNEBELD F. 24 9 37% 
WURFF F. VAN DER 15 4 26% 
 
The Victory 3    ( 3.14 ) 
 
The Victory 3 8 - 58 
ASSV 3 8 - 49 
AMVJ 1 8 - 45 
Tazano 96 4 8 - 30 
De Volewijckers 2 8 - 18 
 
ROOSIEN H.M.R. 19 17 89% 
VEEN M. VAN 16 13 81% 
HENDRIKS B. 20 14 70% 
OOSTENRIJK S. 11 1 9% 
 
The Victory 4    ( 4.10 ) 
 
VDO/SE 3 10 - 79 
Tempo-Team 8 10 - 51 
The Victory 4 10 - 49 
Fusia 2 10 - 47 
Holendrecht 1 10 - 41 
ASSV 5 10 - 33 
 
GROOT S.J. 18 12 66% 
KOL J. 21 10 47% 
VERHOEF J.H. 24 11 45% 
SIEWERTSEN K. 24 10 41% 
 
The Victory 5    ( 4.08 ) 
 
Nieuw Vennep 4 10 - 66 
JOVO 6 10 - 62 
TOP-Ellermeyer 1 10 - 48 
The Victory 5 10 - 46 
Nootwheer 7 10 - 39 
Heemskerk 3 10 - 39 
 
HILDESHEIM B. 18 13 72% 
HOLS D. 27 18 66% 

ZWAAG W. 27 8 29% 
KNAVEN M.C. 12 2 16% 
 
The Victory 6    ( 4.13 ) 
 
Fusia 3 10 - 67 
Amstelveen 2 10 - 59 
Nootwheer 5 10 - 54 
The Victory 6 10 - 47 
Diemen 3 10 - 39 
TSO 3 10 - 34 
 
ELMAS C. 23 17 73% 
VIERSEN T.N. VAN 22 11 50% 
ELMAS M. 20 1 5% 
KOEN F.J. 6 0 0% 
 
The Victory 7    ( 5.12 ) 
 
The Victory 7 10 - 74 
ZTTC 13 10 - 68 
Bloemenkwartier 2 10 - 59 
AGT 3 10 - 39 
VDO/SE 5 10 - 35 
Rapidity 10 10 - 25 
 
NALBANTIC A. 27 24 88% 
KLOK R.P. 24 16 66% 
JOSIPOVIC M. 21 13 61% 
SPRINGORUM-DUBIEZ E. 18 11 61% 
 
The Victory 8    ( 5.13 ) 
 
Bloemenkwartier 3 10 - 71 
VDO/SE 4 10 - 58 
TSTZ Haarlem 8 10 - 51 
Deneba 1 10 - 50 
Amstelveen 5 10 - 47 
The Victory 8 10 - 23 
 
BOOM W. 24 9 37% 
JAS L. 24 8 33% 
KRUGER S. 18 3 16% 
VETH P.F. 24 2 8% 
 
The Victory 9    ( 6.04 ) 
 
The Victory 9 10 - 71 
Holendrecht 3 10 - 51 
HTC 14 10 - 50 
Rijsenhout 3 10 - 48 
Patrios 2 10 - 44 
Amstelveen 6 10 - 36 
 
HOOGERVORST G. 20 20 100% 
MAAS P. VAN DER 23 22 95% 
BORST-HOOIJER A. 21 13 61% 
ZUKULA G.Z. 23 7 30% 
 
 

Rob Klok 
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Teamindeling senioren najaar 2009 
 
Team 1, Hoofdklasse; Vrijdagavond 20:00 uur Telefoon Mobiel 
D. Visser 2516756  06-43873859 
B. Kruger 3044508 0294-480389 06-13184911 

A. de Groot 3629641 0294-410366 06-50900003 
L. Westmaas 2614334  06-41364096 
Team 2, 2e klasse; vrijdagavond 20:00 uur 
J. Borst 2421804 0294-797010 06-51840370 
B. van der Neut 2582749 087-8702620 06-24435322 
F. Zunnebeld 2583698 0294-770210 06-10238979 
F. vd Wurff (reserve) 3637408   0294-431105 06-11283463 
Team 3, 2e klasse; vrijdagavond 20:00 uur 
M. Roosien 3009435 0294-284613  
M. van Veen 3045588   0294-413240  
B. Hendriks 3303041 0294-412228 06-10766749 
J. Schulte 3629219 0294-410308  
Team 4, 4e klasse; vrijdagavond 20:00 uur 
K. Siewertsen 1552733 0294-416547  
S. Groot 2583185 0294-431114  
J. Kol 2882238  06-11497726 
E. Heldring 2973372 035-6830733   
Team 5, 4e klasse; vrijdagavond 20:00 uur 
W. Zwaag 1552929 0294-413485  
B. Hildesheim 3549605 0294-416775 06-24526711 
J. Heemskerk 3606300 020-6954628 06-18241185 
D. Hols 3529273    06-16266054 
M.C. Knaven 3549362  06-24844263 
Team 6, 4e klasse; donderdagavond 20:00 uur 
M. Elmas 3606855 0294-432641 06-50515319 
C. Elmas 3455555 0294-432641 06-40140782 
J.H. Verhoef 3529312  06-14983113 
F.J. Koen 3771480 0294-413619 06-36128180 
T. van Viersen 3771498 0294-418477 06-12925125 
Team 7, 4e klasse; donderdagavond 20:00 uur  
R.P. Klok 1699713 0294-419504  
A. Nalbantic 3248306 0294-430021 06-41292997 
E. Springorum 1089023 075-6705222  
M. Josipovic 3867249   0294-411813  
Team 8, 5e klasse; donderdagavond 20:00 uur  
G.F. Hoogervorst 3081411 0294-419475 06-45304223 
A. Borst-Hooijer 2790986 0294-413036  

P vd Maas 2229838   0294-261732  
G Zukula 3861764    06-34237445 
Team 9, 6e klasse; vrijdagavond 20:00 uur 
L. Jas 1552741 0294-418055 06-46416403 
S. Kruger 3518840 0294-480389 06-14597482 
P.F. Veth 3518858 0346-266298 06-53304430 
W. Boom 1699886 0294-413960 06-55392976 

Opmerkingen: 
• Er zijn 6 vrijdagteams, deze worden (hopelijk 3 om 3 verdeeld), team 1,2 en 9 samen en de overigen 

samen. Als het goed is promoveert team 1, dus hebben we in het najaar 2010 weer 5 vrijdagteams. 
• De donderdagteams worden 2 om 1 verdeeld, dit ivm vrij-speel mogelijkheden. 
• Er zijn een aantal teams groter geworden, dit grotendeels op eigen verzoek gedaan tijdens de 

teambespreking. Jeroen V is bij het team van Cenk geplaatst, om een aantal redenen, deze jongens 
hebben veel invallers nodig gehad afgelopen competitie, verder gaan Cenk en Tim voorjaar 2010 een tijdje 
naar het buitenland, met Jeroen erbij kan in het voorjaar van 2010 het team grotendeels bij elkaar 
gehouden worden, zodat in het najaar van 2010 het team weer als compleet opgegeven kan worden, en er 
geen plaats hoeft te worden aangevraagd. (Een kwestie van lange termijn visie dus!) 

• De teamvolgorde van de 4e klasse-teams kunnen door mij of door de bond nog gewijzigd worden. 
• Graag je eigen persoonlijke gegevens controleren, en bij aanvullingen/fouten graag mailen naar mij. 

Rob
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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 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 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 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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JEUGD 

Jeugdcompetitie Voorjaar 2009 – Weer een feestje 

The Victory 1  kampioen ! 

Arjen, Rutger, Frank en Jimmy …  gefeliciteerd !!!! 
 
Tja, als je deze beelden ziet, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat er iets te vieren valt en dat de 
personen op deze foto daar zelf ook iets mee te maken hebben ☺ 
 
En dat klopt. Arjen, Rutger, Frank en Jimmy (team 1 dus) zijn in Landelijk B kampioen geworden. Dat 
betekent dat ze volgend seizoen in aanmerking komen voor Landelijk A. Een geweldige prestatie van 
de mannen, complimenten !!!! Op naar het kampioenschap van Nederland !!!!! 
 
Ondertussen is het juni, het afsluitende jeugdweekend staat voor de deur, de nieuwste � iPhone 3Gs is 
net gelanceerd en de regen tikt helaas nog duidelijk op het zolderraam. Terwijl de laatste hand wordt 
gelegd aan de indeling voor de najaarscompetitie van de jeugd, blikken we nog even terug naar 
afgelopen competitie. 
 
Twee zaken vielen daarin het meeste op. Het kampioenschap van team 1 in Landelijk B natuurlijk, 
maar helaas ook het gewoon niet mee willen denken van de tafeltennisbond om in speciale gevallen 
toch echt mee te gaan in onze advies om ons team 3 in de 3e klasse te plaatsen en niet in de 2e. Grote 
kans om voor de 3e keer op rij laatste te worden heeft de spelers van ons derde jeugdteam qua motivatie 
uiteindelijk gebroken en heeft helaas geresulteerd in het uit de competitie moeten nemen van dit team, 
omdat er met één speler geen competitie gespeeld mag worden.
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De voorjaarscompetitie overziend, mogen we wederom tevreden zijn: 
 
• Team 1 KAMPIOEN LANDELIJK B.  Arjan speelde ook in Landelijk B nog steeds een geweldig 

percentage van 88%. Frank heeft het eigenlijk nog beter gedaan door in deze hogere klasse slechts 
8% terug te vallen. Rutger heeft een bijna vergelijkbare prestatie geleverd als Arjen en kwam toch 
op 58% uit. Alleen Jimmy heeft zijn meerderen in deze klasse wat vaker moeten erkennen dan hij 
had gehoopt. Aan zijn inzet heeft het in ieder geval niet gelegen. Da’s een voorbeeld voor vele 
anderen. En verder moet dit team het in Landelijk A nog maar net zo goed zien te organiseren als 
dat Jimmy dat deed (Bedankt Jim !) ☺ 

• Het 2e team speelde dit seizoen weer met zijn drieën. In de persoon van Mark Vuurberg van United 
Oost vonden we iemand die het leuk vond om bij ons, The Victory, competitie te komen spelen. En 
dat heeft hij prima gedaan. Komend vanuit de 3e klasse heeft hij toch maar mooi 50% weten te 
spelen. Een prima prestatie van Mark. De gebroeders Heemskerk waren iets sterker. Jordy kwam tot 
60%, Martijn haalde er 57% uit. En met deze prestaties zijn ze prachtig 3e geworden op slechts 9 
punten van nummer 2 en 11 punten van nummer 1. Prima prestatie mannen ! 

• Tja, team 3, daar is het verhaal inmiddels van bekend, dus naar aanleiding van deze affaire hopen 
we dat de bond wat meer mee wil denken. We geven die adviezen tenslotte niet voor niets mee. 

• Het 4e team heeft uiteindelijk zijn draai niet kunnen vinden. Wel leuke en spannende partijen 
gespeeld, een aantal verloren maar gelukkig ook gewonnen. Joep en Ricardo hielden elkaar aardig 
in evenwicht. Beiden speelden 33%. Morris haalde met zijn invalbeurten ook een verdienstelijke 
33% (bedankt voor het invallen). Jonno en Marnix hebben het, komend vanuit de 5e klasse aardig 
gedaan (26% resp. 20%). Het was duidelijk even wennen in deze klasse. 

• Team 5 ging aan de slag met 3 nieuwe spelers: Thomas, Koen R. en Stan. En hoewel hoger 
geklasseerd dan aangevraagd, heeft het team het toch prima gedaan. Thomas en Koen R. hebben 
resp. 39% en 34% gespeeld. Voor een eerste seizoen een mooie prestatie. Stan had wat meer moeite 
met de 5e klasse, maar ….. het is hem toch gelukt ….. hij heeft aan het eind mooi nog 3 gewonnen 
wedstrijden op zijn palmares kunnen schrijven. Mooie progressie. Mathijs is het bij zijn invalbeurt 
niet gelukt om punten voor het team binnen te halen. Inzet genoeg, maar de tegenstanders waren 
gewoon te sterk. En Koen S. is duidelijk gegroeid. Speelde hij vorig seizoen nog 27% in deze 
klasse, dit seizoen heeft hij dat omhoog gebracht naar 56%. Mooi gedaan. 

 
Al met al toch weer een leuke competitie met toch ook veel spannende partijen. Vooral die 5-setters 
waren een aanslag op de gemoedsrust. 
 
We kunnen verder concluderen dat we met onze jeugd wederom vooruit gegaan zijn. De één wat harder 
dan de ander, maar we blijven groeien. En dat komt natuurlijk niet alleen door het vele talent dat 
binnen onze vereniging aanwezig is. We hebben namelijk ook een trainer die onze jeugd inspireert, 
stimuleert en het maximale er uit weet te persen. Dus laten we het nog maar eens herhalen: 
 
 

 Hulde aan onze trainer Gerben  
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Jeugdcompetitie Voorjaar 2009 – Eindstanden en perc entages 
Hier nog even de eindstand van de voorjaarscompetitie: 

The Victory 1:  Landelijk B groep 2 LANDELIJK A  !!!!  

THE VICTORY 1                10- 66  
PHOENIX 1                    10- 59  
SHOT '65 1                   10- 52  
AMSTERDAM '78 1              10- 48  
DE TREFFERS (R) 1            10- 37  
NEVER DESPAIR 1              10- 28*  

GROOT A.S. DE         24  21  88% 
WURFF F. VAN DER      24  18  75% 
JAKOBI R.J.           24  14  58% 
SCHULTE J.            18   4  22% 

 

The Victory 2:  1e klas poule 1      Nu met z’n drieën heel mooi 3e !!!!  
Rapidity 2                   10- 65   
Olympia (E) 1                10- 63   
The Victory 2                10- 54   
Spirit 3                     10- 47   
A-Merk 4                     10- 36 
HBC 3                        10- 35    

HEEMSKERK J.          30  18  60% 
HEEMSKERK M.          30  17  57% 
VUURBERG M.           30  15  50% 

 
 

The Victory 4:  4e klas poule 3  Volgend seizoen weer voor nr. 1 ☺☺☺☺ 
Amsterdam '78 5              10- 79   
AMVJ 1                       10- 72   
VDO/SE 2                     10- 72   
The Victory 4                10- 28   
TSTZ Haarlem 2               10- 28   
HBC 8                        10- 21    

VOORTHUIZEN J.K. VAN  24   8  33% 
HESSING R.M.          18   6  33% 
MEULEN M. VAN DER      6   2  33% 
SNOEK J.F.            27   7  26% 
TIMMERMANS M.C.       15   3  20% 
 

 

The Victory 5: 5e klas poule 3  Heel goed, ondanks hogere indeling !  
Amsterdam '78 7              10- 72   
TSO 1                        10- 73   
ZTTC 5                       10- 58   
HBC 11                       10- 51   
The Victory 5                10- 31   
Meertreffers 1               10- 15   

STRIJBOS K.D.          9   5  56% 
MANDEN T. VAN DER     23   9  39% 
RADEMAKER K.          23   8  34% 
GROEN S.              29   3  10% 
JONG M. DE             3   0   0% 
 

 
 

Jeugdcompetitie Najaar 2009 – De speeldata 
September 2009:  12, 19 en 26  
Oktober 2009:  3, 10, 24 en 31  
November 2009:  7, 21 en 28 
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Jeugdcompetitie Najaar 2009 – De (voorlopige) teami ndeling 
De competitie is al weer even afgelopen, maar uiteraard werd er meteen weer vooruit gekeken naar de 
najaarscompetitie. En dat betekent weer werken aan de teamindeling. Na enig beraad, overleg met 
enkele jeugdleden, maar ook wederom met United Oost, zijn we tot onderstaande (voorlopige) 
teamindeling gekomen. Naast het team staat ook de klasse (het niveau) dat we voor het betreffende 
team aangevraagd hebben. Echter, voor de juiste klasse in de najaarscompetitie maakt de bond gebruik 
van rating (de sterkte per team) en bepaald op die manier welk team in welke klasse gaat spelen. 
Uiteraard zijn wij zo eigenwijs om onze eigen mening hierover ook bij de bond neer te leggen. Maar, 
we horen helaas pas na de vakantie wat het uiteindelijk geworden is. 
 
The Victory 1:  Landelijk A 
Arjen de Groot 
Frank van der Wurff 
Rutger Jakobi 
 
 
The Victory 3:  4e klasse 
Ricardo Hessing 
Marnix Timmermans 
Jonno Snoek 
Thomas Brunello 
 

The Victory 2:  1e klasse 
Jimmy Schulte 
Martijn Heemskerk 
Mark Vuurberg 
Thomas van den Bosch 
 
The Victory 4:  5e klasse 
Koen Rademakers 
Koen Strijbos 
Max Koopman 
 

The Victory 5:  Pup/Welpen klasse 
Stan Groen Rik van der Wurff 
Lloyd Smit Mark Herremans 
  
Zoals te zien is zijn er wat verschuiven geweest en hebben we nieuwe talentjes gevonden die de strijd 
met andere verenigingen weer aandurven ☺ : 
• V.w.b. het eerste team, dat gaat nu verder zonder Jimmy. Om dit team de grootste kans op het  

kampioenschap van Nederland te geven heeft het jeugdbestuur ook tot haar eigen teleurstelling 
moeten besluiten om Jimmy niet mee te laten gaan naar Landelijk A. Het verschil met de rest van 
het team is jammer genoeg te groot geworden. Ondanks de grote teleurstelling bij Jimmy, zijn wij 
héél erg blij dat hij bereid is om komend seizoen team 2 te versterken. Klasse Jim ! 

• V.w.b. team 2, daar moeten we helaas afscheid nemen van één van de Heemskerk-jes (nou ja, tje … 
zo klein is hij ook weer niet), Jordy is nu ruim senior en mag niet meer met de jeugd meespelen. Hij 
heeft ondertussen een plekje in een leuk team bij Bill, Bert, Malou en Dirk gekregen. Naast Jimmy 
is ook Thomas van den Bosch aan dit team toegevoegd. Wij hebben alle vertrouwen dat hij goed 
gaat presteren in dit team, waarin veel techniek zit. 

• Thomas Brunello heeft zich bij Jonno, Ricardo en Marnix gevoegd om als team 3 de 4e klasse weer 
onveilig te maken ☺. 

• Team 4 bestaat nu uit Koen, Koen en Max. Voor deze enthousiastelingen denken we dat er een 
leuke competitie in het verschiet ligt met veel mogelijkheden. En Max, die denkt, doet, loopt, 
droomt, rookt en eet tafeltennis. Onze tegenstanders kunnen voor deze drie hun borst nat maken. 

• Ons 5e team bestaat voor een flink deel uit nieuwe en enthousiaste competitiespelers. Alleen Stan 
heeft zeer verdienstelijk afgelopen seizoen aan de competitie geroken. 

 
We zijn er dus weer klaar voor ! Prettige vakantie !!

Jeroen Heemskerk 

Wedstrijdsecretaris Jeugd 


