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1. Jaarverslag Secretariaat 2012 

 
 

Ledenbestand 

 
Op 31 december 2012 telde VTV 160 leden.  
 
Ontwikkeling van het ledental: 

31-12-12  31-12-11  31-12-10 31-12-09 31-12-08 

160 165  166 163 170 

 
 
De verdeling over de diverse afdelingen is als volgt: 
 
Ereleden 5 
Leden van Verdienste 4 
Donateurs 4 
Tafeltennis Senioren 84 
Tafeltennis Overdag 26 
Dynamic Tennis 19 
Tafeltennis Jeugd 25 
 
Doordat een aantal Ereleden en Leden van Verdienste ook lid is van een afdeling, en doordat 
sommige leden lid zijn van 2 afdelingen, is het aantal van de onderverdeling hoger dan het totale 
aantal leden. 
 
In 2012 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter: Dick Maaswinkel (dagelijks bestuur) 
Penningmeester Jörgen Verberne (dagelijks bestuur) 
Secretaris Tineke Buijtendijk (dagelijks bestuur) 
Algemeen bestuurslid Karel Kerbusch (onderhoud en beheer) 
Algemeen bestuurslid Christiaan Baks (jeugdzaken) 
Algemeen bestuurslid John van Hoeven (technische zaken, tevens vice-voorzitter) 
Algemeen bestuurslid Hendrik van Rooijen (barzaken, sponsoring, evenementen)  
 
Helaas moest Christiaan Baks zich terugtrekken uit het bestuur vanwege verandering van werkkring 
en de daardoor ontstane te grote drukte. Het bestuur heeft diverse mensen benadert om Christiaan op 
te volgen, maar is daarin niet geslaagd. 
 
Het bestuur vergaderde in 2012 tien maal intern over allerlei lopende zaken, onder andere het beleid 
en de zoektocht naar een nieuw bestuurslid jeugdzaken alsmede diverse commissieleden, vooral met 
betrekking tot de jeugd. 
 
Verder werden door verschillende bestuursleden diverse externe vergaderingen bijgewoond, onder 
andere van de Sportraad van de Gemeente Nieuwegein en de jaarvergadering van de afdeling 
Midden van de NTTB.  
 

Overzicht activiteiten 
 
Januari Nieuwjaarsreceptie 
 OTC-toernooi 
Maart  Organisatie mini-meerkampen afdeling Midden 
April Paasklaverjassen 
 Algemene Ledenvergadering 
Juni Fietspuzzeltocht 
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 Familietoernooi met barbecue 
 Zomerklaverjassen 
Oktober Vrijwilligersavond 
 Deelname aan Grote Clubactie 
 Clubkampioenschappen Senioren en Jeugd 
November Koppelklaverjassen 
 Workshop tafeltennis voor sportgroep Koveni 
December Kerstklaverjassen 
 Klaas Meerveld eindejaarstoernooi 
 Toernooi Dynamic Tennis 
  

Digitale nieuwsbrief 

In 2012 verscheen de Digitale Nieuwsbrief 4 maal. In de nieuwsbrief worden regelmatig mededelingen 
gedaan vanuit het bestuur. Verder worden er verslagen van diverse evenementen in de nieuwsbrief 
opgenomen, zowel tafeltennisactiviteiten als activiteiten op ander gebied (denk hierbij o.a. aan 
klaverjasavonden, vrijwilligersavond, kerstfilm jeugd). 

Vrijwilligersavond  

Vrijdag 19 oktober stonden de vrijwilligers van VTV centraal in een gezellige avond met allerlei 
Oudhollandse spelletjes en enkele lekkere hapjes. De Oudhollandse spelletjes waren in een kleine 
competitie opgesteld en iedereen was er erg druk mee. De winnaars waren Jos Enkelaar 2e en Harrie 
Tersteeg 1e. Iedereen was het er over eens dat het een gezellige avond is geweest. 

Website 

De nieuwe website van VTV is ontwikkeld door Get Colourful (Pim Tebbens) en is in februari 2012 
operationeel geworden. Gedurende het jaar zijn er diverse aanpassingen uitgevoerd. 

 

 

Tineke Buijtendijk 
secretaris 
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2. Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat Senioren 2012 
 
In dit jaarverslag wedstrijdsecretariaat senioren worden de voorjaarscompetitie 2012 en de 
najaarscompetitie 2012 besproken. 

Voorjaarscompetitie 2012 

In de voorjaarscompetitie van 2012 nam VTV met 66 spelers/speelsters, verdeeld over 16 teams, deel 
aan de landelijke en afdelingscompetities. 
 
De indeling naar klasse was als volgt: 
3

e
 divisie heren: team 1 

hoofdklasse:  team 2 en 3 
1

e
 klasse                        team 4 

2
e
 klasse:  teams 5 

3
e
 klasse:  teams 6,7,8 en 9 

4
e
 klasse:  teams 10,11en 12 

5
e
 klasse:  team 13 en 14 

6
e
 klasse:                       team 15 en 16 

 
Resultaten teams: 
Landelijke competitie: 
Het eerste team kwam uit in de derde divisie en bestond  uit Felix Warners, Neil de Goede, Jörgen 
Verberne en Gilian Wolf. Het team eindigde met 43 punten op een vierde plaats, ruimschoots voor de 
nummers vijf en zes.  
Afdelingscompetitie: 
In de afdelingscompetitie wisten 3 teams het kampioenschap binnen te halen (team 11, 13 & 16).  
Hiertegenover stonden maar liefst 8 teams die degradeerden (teams 2,4, 5 8, 9, 10, 12 & 14). 
 
Promotie: 
Team 11           Arjan van Rooijen, Rico Wilpstra, Anton Smidt, Anita van Hooff, Dick Maaswinkel, & 

Henk van Schaik promoveerden naar de 3
e
 klasse 

Team 13           Mirjam Vervuurt, Annemiek Kranenburg, Albert Haagsman, Richard Stekelenburg & 
Hendrik van Rooijen promoveerden naar de 4

e
 klasse. 

Team 16           Catherine Lemesle, Karel Mikx, Silvestro Russo, Nic Kuyf & Theo van Velzen 
promoveerden naar de 5e klasse. 

 
Degradatie: 
Team 2 degradeerde naar de 1

e
 klasse. 

Team 4 degradeerde naar de 2
e
 klasse. 

Team 5 degradeerde naar de 3
e
 klasse. 

Team 8,9 & 10 degradeerde naar de 4
e
 klasse 

Team 12 degradeerde naar de 5
e
 klasse 

Team 14 degradeerde naar de 6
e
 klasse 

 
Persoonlijke resultaten (top 10): 
De top tien is samengesteld uit spelers/speelsters die tenminste 5 wedstrijden (15 sets) in het 
enkelspel hebben gespeeld. 
 
Nr. Naam Gew. Gesp. Perc. Team Klasse 

1 
2 
3 
3 
5 
6 
6 
6 
9 
10 

Nic Kuyf 
Anton Smidt 
Annemiek Kranenburg 
Karel Mikx 
Rene Thomas 
Mirjam Vervuurt 
Rico Wilpstra 
Albert Haagsman 
Eric Holtman 
Frank van der Velde 

24 
13 
18 
18 
23 
20 
15 
15 
22 
23 

24 
15 
21 
21 
27 
24 
18 
18 
27 
30 

100% 
87% 
86% 
86% 
85% 
83% 
83% 
83% 
81% 
77% 

16 
11 
13 
16 
7 
13 
11 
13 
12 
6 

6
e 
klasse 

4
e
 klasse 

5
e
 klasse 

6
e
 klasse 

3
e
 klasse 

5e klasse 
4

e
 klasse 

5
e
 klasse 

4
e
 klasse 

3e klasse 
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Najaarscompetitie 2012 

In de najaarscompetitie van 2012 nam VTV met 68 spelers/speelsters, verdeeld over 16 teams, deel 
aan de landelijke en afdelingscompetities. 
 
De indeling naar klasse was als volgt: 
3

e
 divisie heren: team 1  

hoofdklasse:  team 2 
1

e
 klasse:  team 3 

2
e
 klasse:  teams 4 

3
e
 klasse:  teams 5, 6,  7, en  8 

4
e
 klasse:  teams 9, 10, 11 en 12  

5
e
 klasse:  team 13 en 14 

6
e
 klasse:                       team 15 en 16 

 
Resultaten teams: 
Landelijke competitie: 
Het eerste team kwam uit in de derde divisie en bestond uit Mark van Werkhoven, Jörgen Verberne en 
Marco Langerak . Het team eindigde met 56 punten op de derde plaats, 8 punten voor de nummer 
vier.  
Afdelingscompetitie: 
In de afdelingscompetitie wisten 4 teams het kampioenschap binnen te halen namelijk team 3 in de 1

e
 

klasse, team 4 in de 2
e
 klasse, team 5 in de 3

e
 klasse  en team 13 in de 5

e
 klasse.  

Hiertegenover waren er maar zelfs 7 teams dat degradeerde. 
 
Promotie: 
Team 3            Patrick Eling, Peter van Zomeren, Harmen van de Berg & Arman Bashtbavian naar de 

Hoofdklasse 
Team 4            Frank van Schaik, Richard Vogelaars, Ad Liempt & Marco Gruter naar de 1

e
 klasse. 

Team 5             Peter  Wolken, Sjoerd van Beuzekom, Jasper Eijpe & Michel Leenders naar de 2
e
 

klasse 
Team 13           Eric Holtman, Christiaan Baks, John van Rooijen & Ad Jenner naar de 4

e
 klasse 

 
Degradatie: 
Team 2 degradeerde naar de 1

e
 klasse 

Team 8  degradeerde naar de 4
e
 klasse 

Team 14 degradeerde naar de 6e klasse 
 
Persoonlijke resultaten (top 10): 
De top tien is samengesteld uit spelers/speelsters die tenminste 5 Competitiewedstrijden hebben 
gespeeld. 
 
Nr. Naam Gew. Gesp. Perc. Team Klasse 

1 
1 
3 
4 
4 
6 
7 
8 
8 
10 
 10 

Frank van Schaik 
Harmen van de Berg 
Eric Holtman 
Arman Bashtbavian 
Michel Leenders 
Patrick Eling 
Christiaan Baks 
Mark van Werkhoven 
Arjan van der Linden 
Harrie Kosterman 
Nic Kuyf 
 

30 
24 
29 
23 
23 
18 
24 
26 
20 
18 
18 
  

30 
24 
30 
24 
24 
20 
27 
30 
23 
21 
 21 

100% 
100% 
97% 
96% 
96% 
90% 
89% 
87% 
87% 
86% 
86%  

4 
3 
13 
3 
5 
3 
13 
1 
10 
7 
14 

2
e
 klasse 

1
e
 klasse 

5
e
 klasse 

1
e
 klasse 

3
e
 klasse 

1
e
 klasse 

5
e
 klasse 

3
e
 divisie 

4eklasse 
3

e
 klasse 

5
e
 klasse 

 
Arjan van der Linden 
Wedstrijdsecretaris senioren 
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3. Jaarverslag Toernooicommissie 2012 

 

Jeugdtoernooi  
Op woensdagmiddag 4 januari werd een toernooi georganiseerd voor de jeugd van VTV en 
omliggende verenigingen. Er kwamen 24 deelnemers naar Nieuwegein, niet alleen spelers van VTV, 
maar ook van TTVN, Rega en HTTC. Vanaf 13.00 uur konden de deelnemers hun potjes 
tafeltennissen. Waren ze even niet aan de beurt, dan lagen er spelletjes in de kantine om de tijd op 
een gezellige manier door te brengen. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Nadat de 
wedstrijden waren gespeeld, was er voor iedere deelnemer een leuk prijsje. De winnares van het 
toernooi werd Vera van Boheemen. Na de wedstrijden werd de tafel gezellig gedekt en was er voor de 
deelnemers een lekkere maaltijd, bestaande uit patat met een snack erbij.  De organisatie van dit 
toernooi was in handen van Karel Kerbusch, die werd bijgestaan door 4 moeders van jeugdleden. 
 

Clubkampioenschappen dubbelspel  

Op vrijdagavond 13 januari werden de clubkampioenschappen dubbelspel verspeeld. Maar liefst 14 
koppels hadden zich ingeschreven, waaronder ook een jeugdkoppel. De dames hebben meegespeeld 
bij de senioren en hebben het zeer verdienstelijk gedaan. Voor de eerste ronde werden de koppels 
verdeeld over twee poules van 7, ongeacht de sterkte van de koppels. Omdat de jeugd naar huis ging 
en twee spelers door blessures moesten afhaken, werd de tweede ronde gespeeld in drie poules van 
4 koppels, dit keer wel ingedeeld op sterkte. Voor elke poule was er een prijs voor de plaatsen 1 en 2. 
De uitslagen waren als volgt:   
Poule A: 1. John van Hoeven/René Derksen; 2. Frank van Schaik/Pieterjan v.d.Werf; 3. Anita van 
Hooff/Cees van Schaik; 4. Rico Wilpstra/Arjan van Rooijen. Poule B: 1. Christiaan Baks/Eric Holtman; 
2. Mirjam Vervuurt/Annemiek Kranenburg; 3. Arjan v.d.Linden/Otto Boer; 4. Nic Kuyf/Karel Mikx. Poule 
C: 1. Frans Vis/Wim Hartog; 2. Joop van Schaik/John van Rooijen; 3. Catherine Lemesle/Silvestro 
Russo; 4. Eric Baams/Henk Buijtendijk.   
Voor de winnaars was er een handdoek en badschuim, voor de tweede plaatsen was er een 
badschuim.  
 

OTC/VTV toernooi  

Op zondag 29 januari werd het OTC/VTV toernooi gespeeld. De opkomst was redelijk, er waren 33 
deelnemers. Er werden 4 poules gemaakt, ingedeeld op sterkte. De nummers 1 en 2 van iedere poule 
konden aan het eind van de dag een leuke prijs verwachten. Er werd flink gestreden, in een 
(grotendeels) gezellige sfeer. In de ochtend werden de deelnemers van een drankje en een hapje 
voorzien door Karel Kerbusch,      ’s middags werd dit overgenomen door Aartje en Hendrik van 
Rooijen.  
De uitslagen: Poule A (8-kamp) 1. Alex Kroonenberg (7 gewonnen) 2. Martin Lindenaar (6 gewonnen); 
poule B (8-kamp) 1. Mario Lenting (7 gewonnen) 2. Jolke Meijer (5 gewonnen); poule C (9-kamp) 1. 
Gerard Heussen (8 gewonnen) 2. Ton van Ginkel (6 gewonnen); poule D (8-kamp) 1. Jan Muijderman 
(5 gewonnen) 2. Henri Aalders (5 gewonnen, maar verloren van Jan). 

 

Familietoernooi 

Op zondag 10 juni traden 12 koppels aan om deel te nemen aan het familietoernooi. Er werd gespeeld 
in twee poules van 6 teams, waarvan de nummers 1 t/m 3 naar de ‘Champion’s League’ doorgingen 
en de nummers 4 t/m 6 in de ‘Primera Division’ terechtkwamen (Bert van Schaik had er leuke namen 
voor bedacht, weer eens wat anders dan poule A en B). Er werden spannende maar ook gezellige 
wedstrijden gespeeld. Bij de één lag de nadruk wat meer op het resultaat, bij de ander stond de 
gezelligheid voorop. Een prima mix om zo’n dag op een leuke manier door te komen. De ‘Champion’s 
League’ werd gewonnen door Hendrik Brion en zijn vader, gevolgd door Willem en Paul Bakers. In de 
‘Primera Division’ waren Koen Broekema en Bart Peeman de sterkste, gevolgd door Nevin van 
Hattem en Tommy de Kruyf. Na de inspannende wedstrijden, bleef een groot aantal deelnemers weer 
genieten van de heerlijke barbecue, als altijd verzorgd door Keurslager Richard Stekelenburg. 
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Clubkampioenschappen 2012 

Op zaterdag 8 september zijn de clubkampioenschappen 2012 gespeeld. In 2 zevenkampen werden 
er voorrondes gespeeld, waarna er in de middag een verdeling van A,B en C spelers was gevormd. In 
deze 2 vijfkampen in de A- en B-poule en een vierkamp in de C-poule werd er om de clubeer 
gestreden. In de A-poule werd het een daverende verrassing: Arman Bashtbavian won het 
clubkampioenschap voor Harmen van den Berg en Jörgen Verberne, de clubkampioen van 2011. In 
de B-poule veroverde Frank van Schaik de titel met als goede tweede Frank van der Velde. In de C-
poule won Wim Hartog, met als tweede Herman Segers.  
De jeugd was met 10 deelnemers goed vertegenwoordigd en ook hier werd er op het scherpst van de 
snede gestreden voor elke bal. Na de ochtendschifting werd er ‘s middags gespeeld in een A- en een 
B-poule. Zowel in A-poule als de B-poule was de familie Broekema oppermachtig. In de A-poule pakte 
Tim de titel, met op de tweede plaats Jorrit van der Kooi. In de B-poule was de titel voor Koen 
Broekema met als tweede Nevin van Hattem.  

Eindstanden: 
Jeugd A-Poule 1. Tim Broekema 2. Jorrit van der Kooi 3. Willem Bakers 4. Alexander Smidt 5. Timuçin 
Stam 
Jeugd B-poule 1. Koen Broekema 2. Nevin van Hattem 3. Tommy de Kruijf 4. Elisa Pham 5 Jorden 
Hoogwout 
Senioren A- Poule 1. Arman Bashtbavian 2. Harmen van den Berg 3. Jörgen Verberne 4. John van 
Hoeven 5. Patrick Eling 
Senioren B-Poule 1. Frank van Schaik 2. Frank van der Velde 3. Irene Aangeenbrug 4. Laura 
Daatzelaar 5. Arjan van Rooijen 
Senioren C-Poule 1. Wim Hartog 2. Herman Segers 3. Karel Mikx 4. Hans Tak 
 

Klaas Meerveld Eindejaarstoernooi 

Op vrijdag 28 december werd het traditionele eindejaarstoernooi gehouden. Dit jaar voor het eerst 
vernoemd naar onze 5 jaar geleden overleden voorzitter en erelid Klaas Meerveld. De 50 
ingeschreven deelnemers hebben de hele dag fanatiek, maar bovenal sportief gestreden op de 8 
aanwezige tafels. Tevens konden zij genieten van heerlijke oliebollen en erwtensoep met worst. 
De finale in de hoogste categorie was een Nieuwegeins onderonsje. Na een bijzonder spannende 
strijd won John van Hoeven (VTV) nipt van John Jansen (TTVN). De tweede groep werd gewonnen 
door Theo van de Brug (Barneveld), hij versloeg Pieterjan van der Werf (VTV). In de derde poule 
toonde Maarten Benschop (De Schans) zich ten koste van Duco Lieste (Hilversum) de sterkste.  
De nieuw ingestelde “Klaas Meerveld wisselbeker”, bedoeld voor diegene die zich in positieve zin 
tijdens het toernooi onderscheidde, werd uitgereikt aan Frank van der Velde (VTV). 
Aan het eind van deze bijzonder geslaagde dag vertelde voorzitter Dick Maaswinkel in het kort over 
het tot stand komen van de nieuwe naam van het toernooi. Hij memoreerde de uitzonderlijke 
verdiensten van Klaas Meerveld voor VTV. De realisatie van het eigen clubgebouw was, volgens Dick, 
voor een zeer groot deel aan de onvermoeibare inspanningen van Klaas te danken. Aansluitend vond 
in het bijzijn van de weduwe en één van de zussen van Klaas de prijsuitreiking plaats.  
 
 
Bert van Schaik 
Toernooicoördinator 
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4. Jaarverslag Technische Commissie 2012 
 

Algemeen 

De samenstelling van de Technische commissie (TC) was in 2012 als volgt:  
 
John van Hoeven (voorzitter TC) 
Bert van Schaik 
Mark van Werkhoven 
 
Het ‘werkgebied’ van de Technische commissie van VTV bestaat onder andere uit het organiseren 
van de trainingen voor jeugd en senioren, het samenstellen van de competitieteams, begeleiden van 
jeugdspelers en senioren uit de hogere teams tijdens competitie en toernooien. Ook is de technische 
commissie actief op het gebied van jeugdledenwerving. 
 
Trainingen 
De trainingen zijn verzorgd door Mark van Werkhoven, Bert van Schaik en Peter Marijn. Er is nog 
steeds weinig jeugd, waardoor doorstroming naar de senioren lastig is. Vanaf september heeft  Peter 
Marijn op woensdagavond aan seniorleden een training gegeven. Annemiek Kranenburg deed dit op 
donderdag. Dit is overgenomen door Rico Wilpstra en Arjan van Rooijen. Helaas zijn zij eind 
december hiermee gestopt. 
Mirjam Hooman traint o.a. Vera van Boheemen op donderdagavond. 
 
Ledenwerving Jeugd 
De doelstelling om meer jeugdleden te krijgen blijft gehandhaafd. Dit jaar is er geen basisscholenactie 
geweest. Met de BSO van Kind & Co zijn afspraken gemaakt om regelmatig gedurende het jaar een 
workshop voor ze te verzorgen. Dit jaar is er 1 workshop gegeven door Jelle Goossens.  
In 2013 staat een ledenwerfactie voor de basisscholen gepland. 
 

Niveau senioren  
Op dit moment hebben we een 1

e
 herenteam dat 3

e
 divisie speelt. Daaronder zit trapsgewijs in iedere 

klasse een VTV team. Ons streven is om in ieder geval twee derde divisie herenteams te formeren in 
2013. Zo nodig met versterking van buiten de vereniging. We hebben de mogelijkheden bekeken om 
een damesteam op divisieniveau te formeren. Dit is gelukt. In januari 2013 zal een VTV damesteam 
uitkomen in de 2

e
 divisie. Mark van Werkhoven is teruggekeerd in ons 1

e
 team. Verder hebben we in 

de teams daaronder in de breedte versterking gekregen.  

Niveau Jeugd 

Jeugdteams voorjaar:                                                          Jeugdteams najaar: 
VTV 1: 2

e
 klasse      VTV 1: 1

e
 klasse (3

e
 plaats) 

VTV 2: starters       VTV 2: 6
e
 klasse 

        VTV 3: 6
e
 klasse (2

e
 plaats) 

 
Alle twee de teams werden kampioen.    VTV 2 werd kampioen.   
 
 
 

 
John van Hoeven 
Voorzitter Technische Commissie 
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5. Jaarverslag Jeugdzaken 2012 
 
 

Voorjaarscompetitie 

VTV kwam uit met 2 jeugdteams. 
  
VTV 1 (Jorrit van der Kooi, Willem Bakers, Tim Broekema en Alexander Smidt)  kwam uit in de 2

e
 

klasse. Ook in deze klasse werden ze kampioen. Ze begonnen hun succesreeks met het 
kampioenschap in de 5

e
 klasse in het voorjaar van 2011. In het najaar van 2011 werden ze kampioen 

in de 3
e
 klasse. 

 
VTV 2 (Koen Broekema, Jesper van Schaik, Timucin Stam en Pieter Bakers) werden kampioen in de 
startersklasse. 
 

Najaarscompetitie 

VTV kwam uit met 3 jeugdteams. 
  
VTV 1 (Jorrit van der Kooi, Willem Bakers, Tim Broekema en Alexander Smidt)  kwam uit in de 1

e
 

klasse. Ze eindigden op de 3
e
 plaats.  

 
VTV 2 (Koen Broekema, Jesper van Schaik, Timucin Stam en Pieter Bakers) werden kampioen in de 
6

e
 klasse, waar ze in de vorige competitie kampioen bij de starters waren. 

 
VTV 3 (Tomás Horst, Nevin van Hattem, Henry Bui, Hendrik Brion en Tommy de Kruyf) debuteerde in 
de 6

e
 klasse. Het team eindigde op een fraaie 2

e
 plaats. 

 

Toernooien  
Gedurende het seizoen nemen diverse jeugdspelers deel aan verschillende toernooien.  
 
12-01-2012 Afdelingskampioenschappen: Jorrit van der Kooi 1

e
 plaats Jeugd 2 

25-02-2012 C-toernooi Nijmegen: Jorrit van der Kooi 2e plaats.  
26-02-2012 B-toernooi Nijmegen: Sharon van Zelderen 1e plaats. Sharon van Zelderen werd 14

e
. 

18-03-2012 A-toernooi Weert: Vera van Boheemen 1e plaats.  
25-03-2012 Mini-meerkampen VTV: Pieter Bakers 1e plaats poule 3, Timucin Stam 2e plaats poule 4,  

       Nevin van Hattem 1e plaats poule 6 
29-04-2012 Nederlandse jeugdkampioenschappen: Vera van Boheemen 1e plaats. 
02-06-2012 Finale Nationale jeugdmeerkampen: Vera van Boheemen 1e plaats, Alexander Smidt 11e. 
09-06-2012 B/C kwalificatie Aalsmeer: Jorrit van der Kooi won zijn B-licentie. 
20-10-2012 C-toernooi Hoorn: hoofdtoernooi gehaald door Tim Broekema, Willem Bakers bereikte de  
        halve finale. 
21-10-2012 B-toernooi Hooren: kwartfinale gehaald door Alexander Smidt 
19-11-2012 A-toernooi Berkel: Vera van Boheemen 2

e
 plaats bij de meisjes kadetten. Sharon van  

        Zelderen werd 12
e
. 

15-12-2011 B-toernooi Assen: hoofdtoernooi gehaald door Alexander Smidt 
16-12-2012 C-toernooi Assen hoofdtoernooi gehaald door Willem en Pieter Bakers 
 
Vera van Boheemen is uitgegroeid tot een nationale topper. Onder leiding van trainer/coach Mirjam 
Hooman won ze in het seizoen 2011/2012 alle hoofdprijzen bij de meisjes pupillen. Bij de meisjes 
kadetten maakte zij een prima debuut met een 2

e
 plaats op het A-toernooi in Berkel. 

 

Workshops voor Buiten Schoolse Opvang (BSO) 

Op maandag 4 en dinsdag 5 juni heeft VTV twee workshops tafeltennis verzorgd voor kinderen van de 
buitenschoolse opvang 'De Bikkels'. In twee groepen van 20 kinderen werd er op een speelse manier 
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kennis gemaakt met de tafeltennissport. Voor de kinderen, tussen de 7 en 12 jaar jong, de uitgelezen 
mogelijkheid om eens bij een tafeltennisvereniging te tafeltennissen in plaats van op de camping of op 
het schoolplein. Na een korte warming-up en de introductie van het batje en balletje werden er onder 
leiding van Jelle Goossens vier spelletjes gedaan. Plezier stond hierbij voorop, maar daarnaast 
werden ook de tafeltennisvaardigheden getest. Toen de kinderen alle spelletjes hadden gedaan, werd 
er afgesloten met een potje 'rond-de-tafel'.  
Dankzij de hulp van de begeleiding van de buitenschoolse opvang konden de kinderen zoveel 
mogelijk ballen slaan en werd er enthousiast meegedaan, ongeacht de leeftijd en het niveau van de 
kinderen. Na afloop kregen de kinderen een formulier met de mogelijkheid om driemaal op proef te 
komen meetrainen bij VTV in de hoop dat er nieuwe jeugdleden zich aanmelden bij VTV. Na een 
glaasje limonade en een snoepje vertrokken de kinderen, sommigen ietwat moe maar voldaan, weer 
naar de buitenschoolse opvang. Een geslaagde en leuke middag voor zowel de kinderen, de 
begeleiding als VTV. 

VTV-jeugdtoernooi 

Op woensdagmiddag 4 januari werd een toernooi georganiseerd voor de jeugd van VTV en 
omliggende verenigingen. Er kwamen 24 deelnemers naar Nieuwegein, niet alleen spelers van VTV, 
maar ook van TTVN, Rega en HTTC. Vanaf 13.00 uur konden de deelnemers hun potjes 
tafeltennissen. Waren ze even niet aan de beurt, dan lagen er spelletjes in de kantine om de tijd op 
een gezellige manier door te brengen. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Nadat de 
wedstrijden waren gespeeld, was er voor iedere deelnemer een leuk prijsje. De winnares van het 
toernooi werd Vera van Boheemen. Na de wedstrijden werd de tafel gezellig gedekt en was er voor de 
deelnemers een lekkere maaltijd, bestaande uit patat met een snack erbij.  De organisatie van dit 
toernooi was in handen van Karel Kerbusch, die werd bijgestaan door 4 moeders van jeugdleden. 

Kerstfilm 

Op 29 december was het weer tijd voor een kerstfilm, die ieder jaar voor de jeugd gedraaid wordt. De 
deelname was niet spectaculair groot (8 jeugdleden), maar degenen die er waren hebben een reuze 
gezellige middag gehad. De film (Johnny English) was leuk en de patatjes en snacks die Hendrik en 
Aartje van Rooijen, bijgestaan door Dick Maaswinkel, voor de deelnemers klaarmaakten hebben goed 
gesmaakt.  

 

De begeleiding / de vrijwilligers 
Ik wil graag alle vrijwilligers en ouders bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Dankzij hun 
inzet is het voor de jeugd heel prettig sporten bij VTV. 
 
 
Bert van Schaik 
Wedstrijdsecretaris Jeugd 
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6. Jaarverslag Recreanten/Sport Overdag 2012 
 

Maandagmiddag 

In 2012 zijn er 2 nieuwe leden bij gekomen. Gemiddeld zijn er ongeveer 20 personen aanwezig op de 
maandagmiddag. Regelmatig is er in de pauze wat lekkers te snoepen, soms afhankelijk van de tijd 
van het jaar. Rond speciale feestdagen (Pasen, Kerstmis) wordt de koffietafel gezellig aangekleed om 
nog meer sfeer te hebben. Alle spelers en speelsters hebben het erg naar hun zin. 
 
Elly van Maurik 
Begeleidster maandagmiddag 
 

Donderdagmiddag 

Een behoorlijke vaste kern van 20 à 22 enthousiastelingen betreedt wekelijks op de 
donderdagmiddagen het “strijdperk” aan de groene tafels. Verwoed maar zeer sportief wordt 
gestreden om de “superioriteit”, voor zover deze nog bij deze “oudere jeugd” kan bestaan, doch 
waarbij nog steeds de fameuze gezelligheid hoog in het vaandel staat. Dit heeft dan ook wel geleid tot 
een grote vaste groep en een constante bezetting. 
Het afgelopen jaar is weer bij menigeen een behoorlijke vooruitgang geboekt in spelkwaliteit. Ook 
leidde dit tot deelname van een enkeling aan O.T.C. (Old Timer’s Club) toernooien en andere 
evenementen die bij VTV werden gehouden. 
Nog steeds is de koffiepauze een welkom en belangrijk intermezzo. Tijdens deze pauze worden vaak 
adviezen gelanceerd voor de landelijke politiek of voor de voetballerij. Aan “deskundigen” hebben wij 
zeker geen gebrek!! 
Na de “afpeigering” in de dubbelspelen gaan onze sporters meestal zeer tevreden over hun prestaties 
weer huiswaarts en kijken hoopvol uit naar komende spektakels. 

 
Henk van Schaik 
Begeleider donderdagmiddag 

 

Donderdagavond 

Hier volgt het verslag van het eerste half jaar, daar ik na 6 jaar gestopt ben met training geven aan 

de donderdagavond recreanten. 
Iets wat ik met heel veel plezier gedaan heb en waar ik op terug kijk met een warm gevoel. Veel 

getafeltennist en veel gelachen. Een ontzettend goede mix. 

 
Iedere donderdagavond kwamen de recreanten tafeltennissen van half 9 tot half 11. 
Een groep van 16 tafeltennissers was wisselend aanwezig. De grootte van de groep per avond 
varieerde tussen 8 en 14 personen 
Naast oefeningen om techniek en tactiek te verbeteren werden er veel  wedstrijden  gespeeld.  
Na afloop werd er nog gezellig wat gedronken waarbij Kees Knijnenburg, Henk Buijtendijk en Jos 
Enkelaar de bar bemanden. 
Ook dit jaar heeft het competitieteam bestaande uit 5 recreanten deel genomen aan de NTTB 
competitie. Op de donderdagavond speelden zij hun thuiswedstrijden. 

 
 Annemiek Kranenburg 
Begeleidster donderdagavond (t/m juni 2012) 
 
 
In juli heeft de vaste trainster Annemiek Kranenburg afscheid genomen van de recreanten als 
trainster. Na vele jaren wilde zij graag meer aandacht geven aan haar andere hobby’s. De recreanten 
zullen haar missen maar geven haar natuurlijk groot gelijk. Namens de recreanten nogmaals bedankt 
Annemiek. 
Het bestuur is nog altijd druk aan het zoeken naar een waardige vervanger of vervangster. In de 
periode tot december heeft Arjan van Rooijen de trainingen verzorgd. Helaas gaf dit hem toch niet 
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helemaal de voldoening die hij daarin dacht te vinden. Daarom gaf hij eind december het bestuur te 
kennen de zoektocht naar een trainer weer te hervatten. 
In de tussentijd hebben de recreanten verschillende trainingen gehad. Hierbij kwamen diverse 
oefening aan bod. Daarnaast zijn er talrijke onderlinge wedstrijdjes verspeeld. 
De groep recreanten verschilde per avond verschillend qua grootte. De ene avond speelden er 12 
personen, terwijl het er de andere week maar 6 waren. 
Na de training en/of de wedstrijden was er altijd weer de mogelijkheid om aan de bar een hapje of een 
drankje te nuttigen, nog steeds verzorgd door Kees, Jos en Henk.    
  
Arjan van Rooijen  
Begeleider donderdagavond (vanaf juli 2012) 
 

Dynamic Tennis 

 
Net als in 2011, is ook dit jaar weer op verschillende manieren geprobeerd onze sport onder de 
aandacht te brengen. Ondanks de wervende stukjes in bijv. de Molenkruier, heeft dat slechts één 
nieuw lid opgeleverd. Eind 2012 waren er zodoende 17 Dynamic Tennissers actief.  
De groep mag dan klein zijn, maar heeft wel een zeer gezellig (toernooitjes met erwtensoep, 
pannenkoeken en dergelijke) en sportief jaar achter de rug. 

 
Karel Kerbusch 
Begeleider Dynamic Tennis 
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7. Jaarverslag Sponsorzaken 2012 
 
 
In het afgelopen jaar zijn er 2 sponsorborden toegevoegd aan de borden die per 31 december 2011 al 
in de zaal aanwezig waren. De twee borden van Crystal Clear en EXTRAN zijn  toegevoegd. Voor 
Crystal Clear is er een sponsorovereenkomst van 3 jaar met Heineken en voor EXTRAN een 
overeenkomst voor drie jaar met betaling door middel van EXTRAN-flesjes in natura. Tevens is er een 
sponsorbord bijgekomen via Harry Tersteeg, namelijk van ACC (Auto Cool Comfort 
Met ingang van de najaarscompetitie een sportkledingsponsor voor de spelers van Heren 1: 
Bouwbedrijf G. W. Binneveld.  
Eind 2012 zijn we gestart met de sponsoractie bij Plus van Loon. De actie loopt door tot begin 2013. 
 
 
Hendrik van Rooijen 
Sponsorzaken 
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8. Jaarverslag Onderhoud en Beheer 2012 

 

 
In 2012 was het 25 jaar geleden dat ons clubgebouw is gebouwd. 
In 2010 en 2011 is door een aantal vrijwilligers hard gewerkt om achterstallig onderhoud weg te 
werken. 
Zo is de buitenzijde aangepakt: schilderwerk, opnieuw bestraten, bomen en struiken verwijderd en is 
een afrastering geplaatst. Per saldo staat ons clubgebouw te stralen aan het Helmkruid. 
In 2012 is verder gewerkt aan het opknappen van de binnenzijde: er is veel tijd gaan zitten in het 
opnieuw betegelen van de douches, zowel bij de heren als bij de dames. 
Bovendien is gestart met het verzamelen van offertes i.v.m. renovatie van de speelvloer, aanpassen 
van de verlichting en aanleg van een cv in de speelzaal. Ook is tijd besteed aan kleine reparaties. 
De geplande werkzaamheden aan de kantine zijn doorgeschoven naar 2013.   
  
Dank aan alle vrijwilligers die in 2012 meegewerkt hebben aan het onderhoud. 
Voor 2013 staat het volgende onderhoud op de planning: 

- schilderen achterzijde 
- opknappen kantine waarbij als eerste het plafond vernieuwd moet worden. 
- zaalverlichting   

 
 
Karel Kerbusch 
Onderhoud en Beheer 

 
 


