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Naam 

Adres 

Postcode en Woonplaats 

Tafeltennisvereniging The Victory
’s Gravelandseweg 3a
1381 HH  Weesp 

Telefoonnummer 0294
Internet www.thevictory.nl
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@thevictory.nl

Penningmeester 

Freddy Zunnebeld 
W. van Collenstraat 53 
3621 CL  Breukelen 
0346-263085 
freddy@thevictory.nl 

Bert Jas
Brouwershof 11
1383 DM  Weesp
0294
bert@thevictory.nl

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

Aanmelding Middels het inschrijfformulier dat u vindt op 

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

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 verhoudingsgewijs word
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 

2 

Informatieblad Seizoen 2007/2008

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 
bill@thevictory.nl 

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

Algemene zaken Jeugdzaken

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

Jeroen Borst 
Prinses Beatrixlaan 21
13813 AG  Weesp
0294-797010 
jeroen@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

27,80 Euro Per half jaar

Jeugd t/m 11 jaar, competitiegerechtigd 38,80 Euro Per half jaar

38,60 Euro Per half jaar

Jeugd 12 t/m 17 jaar, competitiegerechtigd 49,60 Euro Per half jaar

41,90 Euro Per half jaar

Senioren 18 jaar en ouder, competitiegerechtigd 63,00 Euro Per half jaar

 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 

 
 

Training beginnende jeugd door Gerben Bouman 
Training senioren door Gerben Bouman 

 Vrij spelen senioren en jeugd 

 Competitie en vrij spelen senioren 

 Competitie senioren 

 
 

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

 

2007/2008 
 

Wedstrijdsecretaris 

 

@thevictory.nl 

Jeugdzaken 

Beatrixlaan 21 
13813 AG  Weesp 

jeroen@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 

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 
en berekend.  

Competitie jeugd en senioren (afdeling & landelijk) 
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 Van de Redactie (en wedstrijdsecretaris): 
 
Hallo beste lezers, 
 
Het heeft weer even geduurd maar hier is dan toch de Prikker met de competitieresultaten. 
Ondertussen zit ik te tikken op m’n nieuwe PC met Vista en office2007, en blijf ik uren zoeken waar 
de vertrouwde functies toch zijn gebleven. Maargoed, mijn traagheid wordt ruim gecompenseerd 
door m’n moderne Quadcore 9200… 
Ondertussen legde KPN het XS4all netwerk twee dagen plat, dus daar gaat je snelheid weer… 
Slappe exuses natuurlijk, maar beter laat dan nooit om maar weer een veel gewaardeerd cliché er in 
te gooien. 
 
Lees vooral alle boeiende verslagen, en hopelijk tot ziens op de teambespreking op 5 juni 2008. 
 
Rob 
 
 

 
 
 
Samenstelling commissies 

Bar : Bert Jas (Barrooster TC); 

Jeugdcie. : Voorzitter:   Bjorn v/d Neut 

   Wedstr Secr:  Jeroen Heemskerk 

   Int Toernooien: Berry Kruger 

   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 

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

   
                                                         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 
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Van de voorzitter 
 
Over de team resultaten zult u alles kunnen lezen verderop in dit blad. 
Ik wilde het uitsluitend hebben over de werkzaamheden, die de komene zomer aan ons gebouw 
verricht gaan worden en de noodzakelijke hulp, die we daarna van alle leden zullen nodig hebben, 
om het gebouw weer schoon te krijgen en daarmee voor de rest van de zomer speelklaar te houden 
voor 1 avond in de week en wel op donderdagavond. 
Openstelling voor meerdere avond zal uiteraard in de voorbereiding op de nieuw competitie weer 
mogelijk zijn. 
 
In de eerste 2 weken is gepland om de asbest houdende dakbeplating te verwijderen en daarna te 
vervangen door asbest vrije dakbedekking. 
In die periode, die pas definitief wordt als de sloopvergunning is afgegeven zult u niet in het gebouw 
mogen, maar ook niet in de omgeving van het gebouw. 
Via e-mail en de website zullen we iedereen op de hoogte houden van de vorderingen van der 
werkzaamheden. 
 
Na afloop van deze werkzaamheden moet een grote schoonmaak gebeuren, de 
onderhoudscommissie en met name Bill Zwaag zal een beroep doen op uw hulp. 
Laat hen niet in de steek en denk ook a.u.b. niet dat er genoeg anderen zijn, die het wel zullen 
opknappen. 
Vele handen maken licht werk en voorkomen, dat anderen overbelast raken en dodelijk vermoeid op 
vakantie gaan. 
 
Voorts wil ik een bedankje uitlaten gaan, naar Klaas Siewertsen, die diverse maandagmiddagen in 
zijn eentje de kantine en de kleedkamers en douches heeft schoongemaakt, omdat ik door last van 
mijn nekhernia(wervelkanaalvernauwing) niet in staat was te helpen. 
Ook het tafeltennisspelen  ging aan het einde van het seizoen niet meer goed en heb ik overgelaten 
aan mijn 3 teamgenoten. 
In overleg met mijn Neuroloog ben ik sinds donderdag 8 mei met een 3 weken durende 
medicijnbehandeling (medicijnen die de Parkinson achtige bij verschijnselen zou moeten 
verminderen) als test begonnen en hoop daar vooral in de motoriek van mijn rechterarm baat bij te 
hebben. 
Ik houd jullie op de hoogte. 
Iedereen die ik voor de vakantie niet meer persoonlijk zie een heel prettige vakantie toegewenst  
 
Karel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Het is je vast niet ontgaan dat er een nieuwe ventilator in de zaal is geplaatst, en dat er twee 
toevoerroosters vooraan in de zaal zijn gemonteerd. De nieuwe ventilator maakt helaas wat meer 
geluid, maar kost ook meer stroom.

Schakel de ventilator dus uit 
 

Komen en gaan bij het jeugdbestuur
 
Zoals bij elke vereniging komen en gaan er mensen. Zo ook bij het bestuur en de jeugdcommissies. 
Nu kreeg ik laatst goed bericht van Malou Knaven die het jeugdbestuur wilt komen ve
moeten nog even kijken welke taak ze precies gaat vervullen binnen de jeugdcommissie maar dat 
gaat zeker goed komen! Malou welkom bij het jeugdbestuur! 
beroep op je kunnen doen. 
 
Nu hebben we het komen gehad e
omdat hij het te druk krijgt met school/werk/sport. En heeft behoefte aan iets meer vrije tijd. Berry is 
erg waardevol voor ons geweest tijdens zijn functie in het jeugdbestuur. Zo heeft hij
evenementen georganiseerd van de jeugdclubkampioenschappen tot aan het kindertafeltennisfeest. 
Hierbij wil ik dus Berry bedanken namens het jeugdbestuur voor zijn inzet en werkzaamheden die hij 
verricht heeft! Berry bedankt! P.s. en als het werken to
om ons te komen assisteren ☺ 
 
Groeten, 
Bjorn 
 
Ps. Aan alle jeugdleden schrijf je in voor het spionnenkamp!
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OPROEP !! 

is je vast niet ontgaan dat er een nieuwe ventilator in de zaal is geplaatst, en dat er twee 
toevoerroosters vooraan in de zaal zijn gemonteerd. De nieuwe ventilator maakt helaas wat meer 
geluid, maar kost ook meer stroom. 

Schakel de ventilator dus uit als er niet meer gespeeld wordt !!

 
 
 

Komen en gaan bij het jeugdbestuur 

Zoals bij elke vereniging komen en gaan er mensen. Zo ook bij het bestuur en de jeugdcommissies. 
Nu kreeg ik laatst goed bericht van Malou Knaven die het jeugdbestuur wilt komen ve
moeten nog even kijken welke taak ze precies gaat vervullen binnen de jeugdcommissie maar dat 

Malou welkom bij het jeugdbestuur! En dat we maar een lange tijd een 

Nu hebben we het komen gehad en is het dus tijd voor het gaan. Helaas stopt Berry Kruger er mee 
omdat hij het te druk krijgt met school/werk/sport. En heeft behoefte aan iets meer vrije tijd. Berry is 
erg waardevol voor ons geweest tijdens zijn functie in het jeugdbestuur. Zo heeft hij
evenementen georganiseerd van de jeugdclubkampioenschappen tot aan het kindertafeltennisfeest. 
Hierbij wil ik dus Berry bedanken namens het jeugdbestuur voor zijn inzet en werkzaamheden die hij 

P.s. en als het werken toch niet zo zwaar is mag je altijd terug komen 

Ps. Aan alle jeugdleden schrijf je in voor het spionnenkamp!

is je vast niet ontgaan dat er een nieuwe ventilator in de zaal is geplaatst, en dat er twee 
toevoerroosters vooraan in de zaal zijn gemonteerd. De nieuwe ventilator maakt helaas wat meer 

als er niet meer gespeeld wordt !! 

 

Zoals bij elke vereniging komen en gaan er mensen. Zo ook bij het bestuur en de jeugdcommissies. 
Nu kreeg ik laatst goed bericht van Malou Knaven die het jeugdbestuur wilt komen versterken. We 
moeten nog even kijken welke taak ze precies gaat vervullen binnen de jeugdcommissie maar dat 

En dat we maar een lange tijd een 

. Helaas stopt Berry Kruger er mee 
omdat hij het te druk krijgt met school/werk/sport. En heeft behoefte aan iets meer vrije tijd. Berry is 
erg waardevol voor ons geweest tijdens zijn functie in het jeugdbestuur. Zo heeft hij vele 
evenementen georganiseerd van de jeugdclubkampioenschappen tot aan het kindertafeltennisfeest. 
Hierbij wil ik dus Berry bedanken namens het jeugdbestuur voor zijn inzet en werkzaamheden die hij 

ch niet zo zwaar is mag je altijd terug komen 

Ps. Aan alle jeugdleden schrijf je in voor het spionnenkamp! 
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Jeugdcompetitie Voorjaar 2008 – De eindstand 
 
Nou, het zit er weer op. De voorjaarscompetitie hebben we 
al weer een paar weken achter ons gelaten. Koninginnedag 
en al die andere vrije dagen zijn helaas ook al weer voorbij. 
Gelukkig doet de zon nog steeds goed zijn best. Op mijn 
werkkamer is de temperatuur al behoorlijk opgelopen. 
Gelukkig blijft mijn Apple iMac rustig zijn werk doen en laat 
hij zich niet van de wijs brengen door hogere temperaturen 
of de bekende Windows-kwalen ;-)  
 
Maar, laat ik niet teveel afdwalen. De voorjaarscompetitie 
dus. Het was voor mij als wedstrijd- secretaris wel de meest 
intensieve tot nu toe: veel wedstrijden die verplaatst 
moesten worden, wedstrijdsecretarissen van andere verenigingen die nauwelijks meewerken of er 
helemaal een potje van maken. Ik ga er toch vanuit dat het niet erger kan worden en zal daarom ook 
de volgende competitie (najaar 2008) weer onder mijn hoede nemen ☺ 
 
Goed, de resultaten. Zoals al in de vorige prikker al te zien was, ging het deze competitie helaas niet 
zo geweldig als die in het najaar van 2007. Hoewel het 5e team er héél dicht bij zat (slechts 1 punt), 
geen kampioenen dit jaar. Effe wennen. Uiteindelijk een 2e, 4e, 5e en 2 6e plaatsen.  
Gelukkig bracht deze competitie ons daarnaast een hoop ervaring, leuke en spannende partijen. 
Veel nieuwe en enthousiaste spelers. Een aantal nieuwelingen hebben zelfs al een beetje aan de 
competitie geroken en hebben dat prima gedaan: er werden gewoon partijtjes gewonnen of ze 
gingen pas na 5 sets op de knieën. 
 
In vergelijking met de eerste helft van deze competitie en de vorige vallen de volgende zaken op: 
• Frank en Arjen van het 1e team hebben een puike prestatie geleverd door in hun eerste 

competitie landelijk C al zo’n 70% te spelen. Rutger en Jimmy hadden wat meer moeite met de 
sterkte, maar zijn de tweede helft van de competitie nog sterk teruggekomen. 

• Het 2e team kwam wat langzaam op gang, maar begon toch beter te presteren. Er werden Sjaak 
speelde een solide competitie. Martijn en Jordy kwamen er steeds beter in en begonnen de 
tweede helft van de competitie steeds meer partijen te winnen. Niet genoeg om van die laatste 
plek af te komen, maar ze zijn wel een stuk dichter tegen nummer 5 aangekropen. 

• Thomas van den Bosch was de competitie al goed begonnen door in de 2e klasse al 3 partijen te 
winnen. De tweede helft is het nog weer beter gegaan. Toen hij heeft hij 5 partijen gewonnen. 
Dat levert hem een mooi percentage van 26% procent op ! Milan was dit jaar weer de sterkste 
van het team, maar Mike heeft het verschil met Milan wel kleiner gemaakt. Mooie prestatie. 

• Net als het 2e team moest het 4e team ook even op gang komen. Maar Morris, Jonno en 
Benjamin hebben toch nog heel wat punten weten te verzamelen. Morris was deze competitie 
weer de sterkste. Jonno en Benjamin konden hem deze keer minder goed bijhouden, maar 
hebben ook in die hogere 5e klasse toch een flink aantal wedstrijden kunnen winnen. 

• Team 5 heeft ons toch wel een beetje verrast. Vanaf de pupillen/welpen klasse bijna kampioen 
worden in de 5e klasse. Slechts één punt scheidde hen van het kampioenschap. Jammer 
natuurlijk, maar het geeft wel de potentie aan van Thomas, Ricardo en Joep. En was Thomas 
vorige competitie met 81% nog de minste, dan is het wel leuk om te zien dat hij deze competitie 
met 75% duidelijk de sterkst was. Zo zie je maar dat elke speler zijn eigen route naar Nederlands 
kampioen heeft ☺ 

• Veder is duidelijk het enthousiasme van onze invallers in deze competitie te zien. Leandro, Koen 
en Marnix hebben goed ingevallen. Koen en Leandro hebben zelfs een partij weten te winnen. 
En dat in de 5e klasse. Prima gedaan. 
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The Victory 1:  Landelijk C groep 8          

Eindstand Percentages 
A-MERK 1          10-66      
PHOENIX 1         10-57     
RAPIDITY 1        10-47    
THE VICTORY 1     10-47 
REGA 1            10-42      
HTTC 1            10-41 

GROOT A.S. DE            18  13  72% 
WURFF F. VAN DER         24  17  70% 
JAKOBI R.J.              24   9  37% 
SCHULTE J.               24   4  16% 
 

The Victory 2:  1e klas poule 1     

Eindstand Percentages 
A-MERK 2          10- 75 
HTC 4             10- 62 
OLYMPIA (E) 1     10- 49 
SPIRIT 3          10- 41 
HBC 4             10- 39 
THE VICTORY 2     10- 34 

OOSTENRIJK S.            27  13  48% 
HEEMSKERK J.             30   8  26% 
HEEMSKERK M.             30   7  23% 
 
 

The Victory 3:  2e klas poule 2      

Eindstand Percentages 
AMSTERDAM'78 3    10- 69 
VICTORY'55 2      10- 64 
HTC 5             10- 55 
HBC 6             10- 42 
RAPIDITY 3        10- 38 
THE VICTORY 3     10- 32 

LISSER M.B.              27  12  44% 
EGGINK M.                30  10  33% 
BOSCH T.C. VAN DEN       30   8  26% 
LINDEMAN M.               3   0   0% 
 

The Victory 4:  5e klas poule 4      

Eindstand Percentages 
UNITED OOST 2     10- 68 
AMSTERDAM'78 6    10- 61 
AMSTELVEEN 4      10- 54 
HET NOOTWHEER 2   10- 49 
THE VICTORY 4     10- 36 
HBC 11            10- 32   

MEULEN M. VAN DER        30  15  50% 
SNOEK J.F.               30  10  33% 
ROSSUM B.R.R. VAN        21   7  33% 
TIMMERMANS M.C.           3   0   0% 
 
 

The Victory 5:  5e klas poule 3      

Eindstand Percentages 
NIEUW VENNEP 2    10- 62 
THE VICTORY 5     10- 61 
HBC 10            10- 55 
AMVJ 1            10- 54 
KOMBIJSPORT 2     10- 51 
TSO 1             10- 17 

BRUNELLO T.L.            25  19  76% 
HESSING R.M.             26  14  53% 
VOORTHUIZEN J.K. VAN     25  12  48% 
VOS L.                    3   1  33% 
STRIJBOS K.D.             3   0   0% 
 

De Najaarscompetitie 
Binnenkort zal ik bij de jeugdspelers die competitie hebben gespeeld én bij degenen waarvan de 
trainer denkt dat ze daar klaar voor zijn en misschien wel willen, contact opnemen om te informeren 
of ze mee willen doen aan de najaarscompetitie. Denk er alvast over na ☺  

Nog even dit ...... 
De competitie is inmiddels afgelopen, maar het inleveren van wedstrijdformulieren heeft deze 
competitie helaas een dieptepunt bereikt. Ik heb nog niet eerder zo weinig formulieren van 
uitwedstrijden mogen ontvangen. Verzoek om nog eens thuis te kijken of er formulieren liggen. Ik 
zou ze graag alsnog ontvangen. Dit kan bij mij persoonlijk, maar natuurlijk ook in bakje dat speciaal 
voor wedstrijdformulieren gemaakt is (het staat er zelfs op ☺ ). 
 
Jeroen Heemskerk 
Wedstrijdsecretaris Jeugd 
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EDR leuk toernooi en leuk geld verdienen ! 
 
Bas Hendriks had zich ingeschreven voor het EDR toernooi in Klazienaveen (of all places). 
Totdat hij er achter kwam dat hij op die datum toch liever bij zijn liefje wilde zijn. Maar ja dat 
toernooi speel je met zijn tweeën dus nu stond Gerben er alleen voor en vroeg aan mij  (Jeroen B) 
of ik met hem mee wilde naar Klazienaveen. Ik had er altijd al veel over gehoord maar ik wilde niet 
3 dagen in een tent liggen want zo warm is het nog niet begin mei. Toen kwam Gerben met het 
lumineuze idee om met een vouwwagen te gaan. 
Dat leek mij al beter dan in een tent liggen. Na nog wat getwijfel van mijn kant ging ik toch mee. Zo 
gezegd zo gedaan donderdag ochtend om 8 uur in de auto naar Klazienaveen om daar om 10.30 
uur mijn eerste wedstrijd met Gerben te mogen spelen.  Ik mij voorstellen aan de tegenstander met 
hallo ik ben Jeroen O nee toch Bas Hendriks ging net goed dus. Bas had zich opgegeven voor 3 
klassen op donderdag voor de D klasse, vrijdag voor de Die hearts en zaterdag nog voor de E 
klasse dat is dus best veel. Donderdag speelden we in de D klasse we verloren de eerste wedstrijd 
net aan met 1-2 je speelt namelijk allebei een enkel en als het dan nog geen 2 –0  of 0-2 is, dan 
moet het dubbel voor de beslissing zorgen. De volgende twee wedstrijden wonnen we makkelijk 2-0 
waardoor we eerste in de poule waren geworden dachten we! Na twee en half uur wachten mogen 
we dan eindelijk aan de volgende ronde beginnen. Gerben speelde als eerste. Toen de eerste 
game begonnen was kwam er iemand naar mij toe en zegt ik dacht dat jullie in de hoofdronde 
zaten. Waar ik op zeg dat zitten we toch, Nee joh zegt er eentje tegen mij dit is de troostronde. 
Gerben erbij geroepen en die meteen op hoge poten naar de wedstrijdleiding. Wat bleek nu in de 
voorronde had onze tegenstander het wedstrijdbriefje verkeerd om in gevuld. Dus zaten we tot 
onze verbazing opeens in de troostronde. Hierdoor had Gerben er geen zin meer in en ik had ook 
een rot gevoel. Gerben verloor toen zijn enkel en ik won nog wel mijn wedstrijd waardoor we toch 
nog moesten dubbelen maar het heiligenvuur was wel weg en we verloren. Dan maar aan het bier 
om de vieze nasmaak weg te drinken. Volgende dag weer opgedroogd van al het bier moesten we 
pas om 5 uur spelen, dan maar bij Berry en Lisanne kijken want die speelden in het mixdubbel mee 
en deden dat niet slecht helaas kwamen ze in de kwartfinale een heel sterk koppel tegen waardoor 
ze werden uitgeschakeld. Ondertussen was het al wel 5 uur geworden en kon ik zelf weer het batje 
ter hand nemen. Het Die hearts toernooi, in dit systeem wordt je gekoppeld aan iemand , dus je 
weet nooit wie het wordt wel een leuk systeem want een hele goede speler krijgt een wat mindere 
en een slechte krijgt dus een wat betere. Ik kreeg een bekende van Amsterdam 78 en niemand 
minder dan John van Poelgeest een goede derde klasser. Gerben werd aan een vreemde 
gekoppeld waar hij niet heel blij mee was want het scheen nog al een aparte te zijn. Hij kwam met 
deze man nog wel tot de kwartfinale dus best heel goed. Ik ging ook heel goed met John in de 
andere helft van het schema en kwam tot mijn eigen verassing zelfs in de finale waar John tegen 
een hele lastige noppenspeler moest spelen en ik tegen een goede aanvaller van hoofdklasse 
niveau. Ik stond die avond al lekker te spelen in de wedstrijden daarvoor want ik had nog niks 
verloren dit kon ik in de finale ook doorzetten waardoor ik met 3-0 won. John had iets meer moeite 
met de noppen klant maar wist ook met 3-1 te winnen waardoor we gelukkig niet meer hoefde te 
dubbelen. Nu had ik de eerste 50 euro te pakken. Wel even wennen want heb nog nooit geld 
gewonnen met tafeltennis. Nou wel lekker had ik die 30 euro benzine weer terugverdiend want 
Klazienaveen is toch zo’n 180 kilometer. Nu konden we eindelijk weer een biertje gaan drinken 
want het was inmiddels al half een ‘s nachts, dus we liepen wel een beetje achter op de rest. 
Zaterdag de laatste dag van het toernooi Berry stond op scherp want vandaag moest het geld 
verdiend worden in de C-klasse . Gerben en ik speelden zelf in de E-klasse waar wij dus ook een 
goede kans maakten volgens Berry. Met de spierpijn nog in de benen begonnen we aan de eerste 
wedstrijd echt een makkie gelukkig want alles deed nog goed zeer!  
Tweede wedstrijd was al iets pittiger maar ook nog twee keer 3-0 voor ons. 
De derde wedstrijd was echt een kraker want ik had tot dan toe nog niks verloren op het EDR maar 
in deze wedstrijd ging ik kansloos onderuit. Gelukkig won Gerben zijn enkel net in de vijfde game 
waardoor we nog mochten dubbelen. Dit was echt een thriller die we in de vijfde game naar ons toe 
trokken. De poule zat er nu op, even aan Berry vragen hoe het met hem en zijn maatje verging.Ze 
waren wel de poule door maar de volgende ronde was helaas hun eind station. Gerben en ik 
hadden nu de weg naar de finale na twee keer met 2-0 te hebben gewonnen, kwam de halve 
eindstrijd dit was een lastige horde want ik verloor de eerste game vrij kansloos bij Gerben ging het 
al niet veel beter. Gelukkig kon ik mij in de volgende drie games herpakken en won met 3-1. 
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Gerben verloor helaas met 1-3 waardoor het dubbel de beslissing moest brengen. Dit was ook weer 
een 5 de game maar hier in waren we te sterk voor de tegenstanders. Toen de finale nog, overal 
spierpijn maar gewoon doorzetten. 
Komen we bij de tafel staan daar diezelfde gasten als die bij ons in de poule hadden gezeten. 
Nou lekker dat was de enige wedstrijd die ik kansloos had verloren. Maar met goede moed ging ik 
het opnieuw proberen, en niet zonder resultaat de eerste game won ik nog. Maar toen was het 
over, de volgende game’s verloor ik allemaal waardoor we 1 nul achter stonden. Nu was het 
duimen dat Gerben wel zijn enkel won want anders hadden we verloren het werd weer een 5e 
game bij Gerben die hij helaas met 2 puntjes verschil verloor waardoor we dus tweede zijn 
geworden. Dus nu geen 50 euro maar 25 euro gewonnen nou ja ook leuk!  
‘S avonds nog lekker met zijn allen gegeten en daarna weer twee uur teruggestuurd in de auto. 
Best lang rijden als je zo moe bent, maar wel met een lekker bed in het vooruitzicht! 
 
Jeroen Borst.  

 
 

De speeldata voor seizoen 2008-2009 zijn vastgesteld. 
 
Najaarscompetitie 2008 landelijke senioren en jeugd  
(tenzij anders vermeld): 
Speelweek 1. 13 september  
Speelweek 2. 20 september  
Speelweek 3. 27 september  
Speelweek 4. 04 oktober  
Speelweek 5. 11 oktober  
Speelweek 6. 25 oktober 
Speelweek 7. 01 november  
Speelweek 8. 08 november 
Speelweek 9. 15 november (senioren) 
Speelweek 9. 22 november (jeugd) 
Speelweek 10. 29 november 
 
Voorjaarscompetitie 2009 landelijke senioren en jeugd 
(tenzij anders vermeld):: 
Speelweek 1. 24 januari (jeugd) 
Speelweek 1. 07 februari (senioren) 
Speelweek 2. 14 februari  
Speelweek 3. 28 februari  
Speelweek 4. 07 maart (jeugd) 
Speelweek 5. 14 maart  
Speelweek 6. 21 maart 
Speelweek 7. 28 maart 
Speelweek 8. 04 april 
Speelweek 9. 11 april 
Speelweek 10. 18 april 
Speelweek 4. 25 april (senioren) 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

  



 

Bardiensten 
Datum Naam 1 

do 15-05-08 Bert J 
do 22-05-08 Gerben 
do 29-05-08 Freddy 

 
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 
• Sluit bierpomp (indien nodig) aan en vul spoelbak 

Afsluiten  
• Ruim kantine en bar op, veeg bar en tafeltjes schoon, asbakken legen in de asemmer NIET in de 

vuilnisbak  
• Glazen schoon en opgeruimd
• Laat koelkast gevuld achter  
• Maak de tostiapparaat en magnet
• 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 afslui
• Breng sleutels en wisselgeld terug naar 
• 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 mu
• Omzet (briefgeld en munten van 

mensen er op bij Frank in de brievenbus doen 
• Niet betaalde bonnen in de geldtas doen, deze vergeetachtigen krijgen een acceptgiro in
• De bar is overdraagbaar tot 24:00, uiterlijk 02:00 uur sluiten 
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Bardiensten voorjaar 2008 
Telefoon Naam 2 

0294 - 41 80 55 Bas K 
0294 - 41 37 12 Bjorn 
0346 - 26 30 85 Bas H 

LET OP ADRES: Frank Wagenaar, Slijkstraat 13A 
Sleutel halen: In de winkel van Wagenaar, Slijkstraat 13A (Op de hoek tegenover de kinderboekenwinkel)

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. 

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

Ruim kantine en bar op, veeg bar en tafeltjes schoon, asbakken legen in de asemmer NIET in de 

Glazen schoon en opgeruimd 
 

Maak de tostiapparaat en magnetron schoon (juist de binnenkant) 
Koffieapparaat schoon achterlaten 
Maak de biertap schoon, giet minstens 1 koffiekan HEET water door 

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  

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

in de brievenbus doen  
Niet betaalde bonnen in de geldtas doen, deze vergeetachtigen krijgen een acceptgiro in
De bar is overdraagbaar tot 24:00, uiterlijk 02:00 uur sluiten  

Telefoon 

0294 - 48 03 89 
087 - 870 2620 
0294 - 41 22 28 

Sleutel halen: In de winkel van Wagenaar, Slijkstraat 13A (Op de hoek tegenover de kinderboekenwinkel) 

Bardienst? Zaal open een half uur voor aanvang wedstrijden: Op donderdag en vrijdag dus om 19:30 uur.  

per persoon.  

Ruim kantine en bar op, veeg bar en tafeltjes schoon, asbakken legen in de asemmer NIET in de 

Als je het clubgebouw verlaat vergeet dan niet het licht wat op de parkeerplaats staat gericht uit te 

) in de envelop doen en deze met de namen van de bardienst-

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



 12 

De competitie-eindstand 
 (laatst gewijzigd op 11-05-2008). 
 
3e DIVISIE  GROEP 6 
Renata 1   10-68 
The Victory 1   10-60 
Never Despair 1   10-50 
Trias 1    10-45 
AA-Drink/FVT 3   10-39 
NOAD (S) 1    10-38 
 
KRUGER B.                21  17  80% 
VISSER D.                21  15  71% 
RHEE J.A.                24  11  45% 
 
(Percentages door NTTB niet volledig bijgewerkt)   
Een mooie 2e plek, hoewel ze wel op 
meer hadden gehoopt. Volgend seizoen 
zal het compleet anders worden, Berry 
gaat naar Treffers in Roelofarendsveen. 
Veel succes daar! 
 
SENIOREN 2.02        
 
AMSTERDAM'78 2           14-114   
THE VICTORY 2            14-105   
KOMBIJSPORT 1            14- 71   
RAPIDITY 3               14- 66   
US 5                     14- 60   
ASSV 1                   14- 55   
TSTZ HAARLEM 1           14- 55   
HTC 3                    14- 34  
 
WESTMAAS L.              39  32  82% 
BOUMAN G.                32  25  78% 
NEUT B. VAN DER          41  30  73%   
 
Net geen kampioen, dit team is 
eigenlijk slachtoffer geworden doordat 
Amsterdam vorig jaar is teruggezet naar 
de 2e klasse wegens niet opkomen. 
 
SENIOREN 3.03        
 
ZTTC 4                   14-103   
TSTZ HAARLEM 2           14- 80   
THE VICTORY 3            14- 80   
VICTORY'55 3             14- 66   
AMSTERDAM'78 5           14- 62   
OOST 1                   14- 58   
RAPIDITY 6               14- 56   
NIEUW VENNEP 3           14- 55  
 
BORST J.                 22  18  81% 
ZUNNEBELD F.             33  19  57% 
ROOSIEN H.M.R.           34  18  52% 
HENDRIKS B.              29   7  24%  
 
Met zo’n gemengd team behoort het 
kampioenschap niet direct tot de 
mogelijkheden, toch een zeer 
verdienstelijke gedeelde 2 e plaats 
  
SENIOREN 5.12        
 
SPAARNE 4                14- 93   
THE VICTORY 4            14- 86   

DIEMEN 3                 14- 84   
RIJSENHOUT 1             14- 68   
JOVO 8                   14- 62   
AMSTELVEEN 6             14- 61   
HTC 12                   14- 59   
HBC 11                   14- 47     
 
GROOT S.J.               29  23  79% 
KOL J.                   30  21  70% 
SIEWERTSEN K.            35  20  57% 
VERHOEF J.H.             29  13  44%   
 
Weer een team 2 e geworden, 7 puntjes 
tekort gekomen voor de hoogste 
notering. 
 
SENIOREN 5.11        
 
OOST 2                   14- 92   
HET NOOTWHEER 8          14- 81   
TEMPO-TEAM 8             14- 72   
ASSV 5                   14- 71   
SPARTA 2                 14- 71   
THE VICTORY 5            14- 70   
VDO/SE 5                 14- 58   
AMSTELVEEN 7             14- 45   
 
NALBANTIC A.             35  31  88% 
KLOK R.P.                32  13  40% 
SPRINGORUM-DUBIEZ E.     29  10  34% 
GEMERT C.F.M. VAN        21   4  19%   
 
In de middenmoot terecht gekomen, 2 e 
punten tekort voor de 3 e plaats. Zelf 
helaas niet gewonnen wat ik had willen 
winnen… 
 
SENIOREN 5.14        
 
TEMPO-TEAM 6             14- 91   
HTC 9                    14- 87   
NIEUW VENNEP 5           14- 81   
THE VICTORY 6            14- 69   
ZTTC 12                  14- 67   
AMSTELVEEN 5             14- 62   
JOVO 9                   14- 53   
RIJSENHOUT 2             14- 50   
 
HILDESHEIM B.            27  20  74% 
KOSTERMAN M.              9   6  66% 
KNAVEN M.C.              42  20  47% 
ZWAAG W.                 36  17  47%   
 
Drie sterke teams in deze poule, voor 
de rest allemaal middenmoters. Een 
sterke poule dus. De 4 e plek is dan ook 
een goede prestatie. 
 
SENIOREN 5.10        
 
VOLEWIJCKERS 2           14- 95   
TOP ELLERMEYER 1         14- 91   
TEMPO-TEAM 7             14- 77   
THE VICTORY 7            14- 76   
HTC 10                   14- 68   
KOMBIJSPORT 3            14- 58   



 

BLOEMENKWARTIER 3        14-  
TSTZ HAARLEM 9           14-  
 
ELMAS C.                 35  29  82%
VIERSEN T.N. VAN         41  30  73%
ELMAS M.                 11   2  18%
KOEN F.J.                30   0   0%
 
Een zeer gemengd team waarbij de 4e 
plaats dan een goede is. Ben benieuwd 
of jullie 2eer met z’n 4- en bijelkaar 
willen blijven spelen? 
   
SENIOREN 6.12        
 
HOLENDRECHT 2            12-  
SPAARNE 6                12-  

 
 

Team bespreking senioren competitie najaar 2008

Donderdag 5 juni is de halfjaarlijkse teambespreking van de 
senioren. De dinsdag ervoor wordt op de vergadering van de bond 

besloten of de herindeling en het inkorten van de 
voorjaarscompetitie doorgaat. Ik kan je het resultaat dus die avond 

melden. Hopelijk kunnen w
rondbreien. Door het vertrek van Berry naar de Treffers zullen met 

name in de hogere teams de noige veranderingen optreden.

Maak het mij makkelijk (en jezelf) en kom ook. Op die manier 

Do
 (Tenzij de dakrenovatie roet in het eten gooit)
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 50   
 45   

ELMAS C.                 35  29  82%  
VIERSEN T.N. VAN         41  30  73%  
ELMAS M.                 11   2  18%  
KOEN F.J.                30   0   0%  

Een zeer gemengd team waarbij de 4e 
Ben benieuwd 
en bijelkaar 

 78   
 72   

THE VICTORY 8            12
VDO/SE 7                 12
TEMPO-TEAM 9             12
KOERDISCH N.S.V 2        12
PATRIOS 3                12
 
BOOM W.                  26  18  69%
JAS L.                   
VETH P.F.                24  12  50%
KRUGER S.                26  12  46%
 
Ook zo’n leuke poule waarin iedereen 
nog kansen had tot in de laatste 
wedstrijd . Opmerkelijk is wel dat dit 
team qua sterkte naar elkaar toegroeit 
de laatste tijd!    

Team bespreking senioren competitie najaar 2008-05
 

juni is de halfjaarlijkse teambespreking van de 
senioren. De dinsdag ervoor wordt op de vergadering van de bond 

besloten of de herindeling en het inkorten van de 
voorjaarscompetitie doorgaat. Ik kan je het resultaat dus die avond 

melden. Hopelijk kunnen we die avond in 1 keer de teamindeling 
rondbreien. Door het vertrek van Berry naar de Treffers zullen met 

name in de hogere teams de noige veranderingen optreden.
 

Maak het mij makkelijk (en jezelf) en kom ook. Op die manier 
verwerf je jezelf stemrecht! 

 
Donderdag 5 juni 20:00 uur 

(Tenzij de dakrenovatie roet in het eten gooit) 

THE VICTORY 8            12 - 72   
VDO/SE 7                 12 - 72   

9             12 - 70   
KOERDISCH N.S.V 2        12 - 30   
PATRIOS 3                12 - 26  

BOOM W.                  26  18  69%  
JAS L.                   29  20  68% 
VETH P.F.                24  12  50%  
KRUGER S.                26  12  46%  

poule waarin iedereen 
nog kansen had tot in de laatste 

. Opmerkelijk is wel dat dit 
team qua sterkte naar elkaar toegroeit 

05-16 

juni is de halfjaarlijkse teambespreking van de 
senioren. De dinsdag ervoor wordt op de vergadering van de bond 

besloten of de herindeling en het inkorten van de 
voorjaarscompetitie doorgaat. Ik kan je het resultaat dus die avond 

e die avond in 1 keer de teamindeling 
rondbreien. Door het vertrek van Berry naar de Treffers zullen met 

name in de hogere teams de noige veranderingen optreden. 

Maak het mij makkelijk (en jezelf) en kom ook. Op die manier 


