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Voorwoord 
 
Beste leden, 
 
In mijn 1

e
 seizoen als voorzitter van VTV  hebben we een enerverend jaar achter ons liggen met 

hoogte- en dieptepunten. 
 
Ons gebouw is enorm opgeknapt en dan met name van binnen.  
 

- Het “vloerprobleem” heeft ons als bestuur flink wat hoofdbrekens gebracht. Uiteindelijk 

hebben we met medewerking van onze leden en niet-leden een mooie financiering 

bewerkstelligd met als gevolg een schitterende rode vloer. 

- De zaalverlichting voldeed niet meer aan de eisen van de NTTB.  Intussen zijn alle lampen 

vervangen en hangt er verlichting van minimaal 500 lux. 

- Het plafond in de kantine en keuken is volledig vernieuwd. 

- 4 nieuwe schitterende blauwe tafels, die mooi combineren met de rode vloer. 

- Nieuwe elektronische telborden. 

- Een nieuw schoonmaakteam waar we enorm tevreden over zijn. 

Dieptepunten waren uiteraard het overlijden van twee prominente leden binnen onze vereniging: Kees 
Knijnenburg en Dick Maaswinkel.  
 
Op tafeltennisgebied kwam opeens een dames eredivisieteam op ons pad. En direct met mooie 
resultaten. Belangrijk was om afspraken te maken tussen speelsters en VTV. Al vrij snel werd een 
Stichting Toptafeltennis Nieuwegein opgericht om ervoor te zorgen dat er in ieder geval een financiële 
scheiding werd gemaakt tussen het eredivisieteam en VTV. Ieder jaar vindt er een evaluatie plaats en 
worden nieuwe doelen gesteld voor het volgend jaar. Een van de voorwaarden is betrokken zijn bij 
VTV. Zo zal een lid van het damesteam samen met een lid van een herenteam clinics voor 
basisscholen gaan verzorgen. We hopen dan ook lang plezier te hebben van dit team, dat nu al een 
visitekaartje voor onze vereniging is. 
 

 Maar liefst 7 teams werden kampioen in de najaarscompetitie van 2013. 

 De BridgeClub Oudergein binnen onze vereniging 

 Bert van Schaik aspirant-bestuurslid technische zaken 

 Nieuwe toernooicommissie 

 Natalia Balicka aangesteld als nieuwe trainster van donderdagavond recreanten 

 
Onze club kan niet zonder vrijwilligers. Ik wil dan ook alle vrijwilligers die het afgelopen jaar op 
enigerlei wijze hebben geholpen, enorm bedanken voor hun inzet.  
 
Zonder hen geen toernooien, onderhoud, bar, website, bestuur, leuke activiteiten en tafeltennis. 
 
We willen graag de komende jaren gaan werken aan ons jeugdledenaantal. De “vergrijzing” neemt 
toe, terwijl we nog maar een kleine groep jeugdleden hebben. Om een juiste balans te krijgen, gaan 
we verschillende activiteiten organiseren, zodat onze jeugdtak weer gaat groeien. 
 
De speerpunten voor 2014/2015 zijn: 
 

1. Werven van jeugdleden en daaraan gekoppeld het behoud ervan. 

2. Werven, inzetten en behouden van vrijwilligers. 

In een aparte nota, die is toegevoegd aan deze ALV, zal het bestuur de doelstellingen uitvoeriger  
beschrijven. 
 
John van Hoeven 
Voorzitter 
  



 

 

 

1. Jaarverslag Secretariaat 2013 

 

Ledenbestand 

 
Op 31 december 2013 telde VTV 168 leden.  
 
Ontwikkeling van het ledental: 

31-12-13  31-12-12  31-12-11 31-12-10 31-12-09 

168 160  165 166 163 

 
 
De verdeling over de diverse afdelingen is als volgt: 
 
Ereleden 5 
Leden van Verdienste 4 
Donateurs 4 
Tafeltennis Senioren 89 
Tafeltennis Overdag 28 
Dynamic Tennis 21 
Tafeltennis Jeugd 22 
 
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 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter: John van Hoeven (dagelijks bestuur, technische zaken) 
Penningmeester Jörgen Verberne (dagelijks bestuur) 
Secretaris Tineke Buijtendijk (dagelijks bestuur) 
Algemeen bestuurslid Karel Kerbusch (onderhoud en beheer) 
Algemeen bestuurslid Hendrik van Rooijen (barzaken, sponsoring, evenementen)  
 
Vanaf november nam Bert van Schaik deel aan de bestuursvergaderingen als aspirant-bestuurslid 
Technische Zaken. 
 
Het bestuur vergaderde in 2013 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 Gemeente Nieuwegein (aangaande de gebiedsontwikkeling Rijnhuizen, Parkhout en 
Zandveld) en de jaarvergadering van de afdeling Midden van de NTTB.  
 

Overzicht activiteiten 

Januari Nieuwjaarsreceptie 
 Nieuwjaarstoernooi jeugd 
 VTV/OTC-toernooi 
Februari Organisatie nationale E-meerkampen 
Maart  Dubbelkampioenschappen 
 Organisatie mini-meerkampen afdeling Midden 
April Paasklaverjassen 
 Algemene Ledenvergadering 
Mei Tafeltennisclinic voor de jeugd door Li Dong en Arjan van der Linden 



 

 

Juni Zomerklaverjassen 
 Wijnproefavond 
Augustus Grote schoonmaak, gevolgd door vrijwilligersbarbecue 
Oktober Deelname aan Grote Clubactie 
 Klaverjassen 
November Klaverjassen 
 Organisatie clinics voor buitenschoolse opvang door Jasper Eijpe 
December Kerstklaverjassen 
 Klaas Meerveld eindejaarstoernooi 
 Onderling toernooi Dynamic Tennis 
  

Digitale nieuwsbrief 

In 2013 verscheen de Digitale Nieuwsbrief twee 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 en vrijwilligersavond). 

 

Grote schoonmaak en vrijwilligersbarbecue 

Op zaterdag 17 augustus hebben we dankzij een heel grote groep vrijwilligers het clubgebouw grondig 
gereinigd. Het was de eerste keer dat we de grote schoonmaak op deze manier hebben 
georganiseerd. Wegens succes is dit voor herhaling vatbaar. Het plan is om dit ieder jaar terug te 
laten keren.  

Aansluitend werd een barbecue georganiseerd voor alle vrijwilligers binnen de vereniging. Dit was erg 
gezellig (en lekker natuurlijk). Langs deze weg willen we iedereen bedanken die zich dit jaar als 
vrijwilliger heeft ingezet voor VTV. 

 

Overlijden Ereleden 

Helaas hebben we in 2013 afscheid moeten nemen van onze ereleden Kees Knijnenburg, overleden 
op 26 juli, en Dick Maaswinkel, die overleed op 26 oktober. Beide heren hebben zich jarenlang met 
heel veel inzet verdienstelijk gemaakt voor VTV. 

 

Eredivisieteam dames 

Voor het eerst in het bestaan van VTV komt een damesteam uit in de Eredivisie. Op initiatief van Li 
Dong is een team samengesteld uit Chinese en Nederlandse speelsters. Vaste speelsters van dit 
team zijn Li Dong zelf, speelster en coach, en Marieke van der Kamp uit Zwolle. Dit team wordt 
aangevuld met wisselende speelsters vanuit Zweden en China, en af en toe een invalster uit dames 2. 
Dat de Eredivisie bij VTV leeft, blijkt uit het feit dat er flink wat publieke belangstelling is tijdens de 
thuiswedstrijden.  

 

Nieuwe toernooicommissie 

VTV heeft sinds eind 2013 een toernooicommissie. Deze commissie bestaat uit Michel Leenders, 
Jasper Eijpe en Cees van Schaik. De toernooicommissie zal de volgende toernooien organiseren: 
VTV/OTC, dubbelcup, clubkampioenschappen en Klaas Meerveld/eindejaarstoernooi. 
 

 

Tineke Buijtendijk 
secretaris 

 
 



 

 

2. Jaarverslag wedstrijdsecretariaat senioren 2013 
 
In dit jaarverslag wedstrijdsecretariaat senioren worden de voorjaarscompetitie 2013 en de 
najaarscompetitie 2013 besproken. 

Voorjaarscompetitie 2013 
 
In de voorjaarscompetitie van 2013 nam VTV met 70 spelers/speelsters, verdeeld over 17 teams, deel 
aan de landelijke en afdelingscompetities. 
 
De indeling naar klasse was als volgt: 
2

e
 divisie dames: team 1 

3
e
 divisie heren: team 1 

hoofdklasse:  team 2 
1

e
 klasse                        team 3 en 4 

2
e
 klasse:  teams 5 

3
e
 klasse:  teams 6 en 7 

4
e
 klasse:  teams 8, 9, 10, 11, 12 en 13 

6
e
 klasse:                       team 14, 15 en 16 

 
 
Resultaten teams: 
Landelijke competitie: 
 
Het eerste dames team kwam uit in de tweede divisie en bestond uit : Laura Daatzelaar, Irene 
Aangeenbrug, Mia Alting-de Wilde en Jacky Alting. Het team eindigde met 40 punten op de vierde 
plaats. 
 
Het eerste team kwam uit in de derde divisie en bestond  uit Mark van Werkhoven, Jörgen Verberne 
en Marco Langerak. Het team eindigde met 54 punten op een derde plaats. 
 
Afdelingscompetitie: 
 
In de afdelingscompetitie wisten 4 teams het kampioenschap binnen te halen (team 2, 5, 7 en 16).  
Hiertegenover waren er 3 teams die degradeerden (teams 3, 12 en 13). 
 
Promotie: 
Team 2       René Derksen, Patrick Eling, Harmen van den Berg & Arman Bashtbavian 

promoveerden naar de 3
e
 divisie. 

Team 5   Peter Wolken, Sjoerd van Beuzekom, Michel Leenders & Jasper Eijpe promoveerden 
naar de 1

e
 klasse. 

Team 7 Pieterjan van der Werf, Jos Linskens, René Thomas en Harrie Kosterman 
promoveerden naar de 2

e
 klasse. 

Team 16 Catherine Lemesle, Karel Mikx, Silvestro Russo, Nic Kuyf en Theo van Velzen 
promoveerden naar de 5

e
 klasse. 

 
Degradatie: 
Team 3 degradeerde naar de 2

e
 klasse. 

Team 12 degradeerde naar de 5
e
 klasse. 

Team 13 degradeerde naar de 5
e
 klasse. 

 
Persoonlijke resultaten (top 10): 
De top tien is samengesteld uit spelers/speelsters die tenminste 50% van de wedstrijden in het 
enkelspel hebben gespeeld. 
 
Nr. Naam Gew. Gesp. Perc. Team Klasse 

1 
2 
3 

Eric Holtman 
Harmen van den Berg 
Arman Bashtbavian 

28 
25 
22 

30 
27 
24 

93% 
93% 
92% 

11 
2 
2 

4
e
 klasse 

Hfd klasse 
Hfd klasse 



 

 

Nr. Naam Gew. Gesp. Perc. Team Klasse 

4 
5 
6 
7 
7 
9 
9 

Mark van Werkhoven 
Nic Kuyf 
Wim Hartog 
Sjoerd van Beuzekom 
Rico Wilpstra 
René Thomas 
Silvestro Russo 

21 
20 
26 
24 
24 
19 
19 

24 
23 
30 
30 
30 
24 
24 

88% 
87% 
87% 
80% 
80% 
79% 
79% 

1 
16 
14 
5 
8 
7 
16 

3
e
 divisie 

6
e
 klasse 

6
e
 klasse 

2
e
 klasse 

4
e
 klasse 

3
e
 klasse 

6
e
 klasse 

       
 

Najaarscompetitie 2013 
 
In de najaarscompetitie van 2013 nam VTV met 70 spelers/speelsters, verdeeld over 17 teams, deel 
aan de landelijke en afdelingscompetities. 
 
De indeling naar klasse was als volgt: 
Eredivisie dames: team 1 
2

e
 divisie dames: team 2 

3
e
 divisie heren: team 1 en 2 

1
e
 klasse:  team 3 en 4 

2
e
 klasse:  teams 5, 6 

3
e
 klasse:  teams 7 en 8 

4
e
 klasse:  teams 9, 10 en 11  

5
e
 klasse:  team 12, 13 en 14 

6
e
 klasse:                       team 15 

 
Resultaten teams: 
Landelijke competitie: 
 
Hier hebben we een primeur bij VTV. Het eerste dames team kwam uit in de Eredivisie en bestond uit 
Dong Li, Marieke van der Kamp, Hui Zhang, Cai Wang Wen en Jing Li. Het team eindigde met 37 
punten op de vierde plaats, en plaatste zich hierbij voor de Eredivisie A, waarin zij in het voorjaar van 
2014 gaan spelen voor het kampioenschap van Nederland. 
 
Het tweede dames team kwam uit in de tweede divisie en bestond uit Laura Daatzelaar, Amber van 
Dorp, Mia Alting-de Wild, Jacky Alting en Janneke Slokkers. Het team eindigde met 52 punten op de 
tweede plaats.  
 
Het eerste heren team kwam uit in de derde divisie en bestond uit Mark van Werkhoven, Jörgen 
Verberne en Marco Langerak. Het team eindigde met 73 punten op de eerste plaats. 
 
Het tweede heren team kwam ook uit in de derde divisie en bestond uit Harmen van den Berg, Arman 
Bashtbavian en René Derksen.  Het team eindigde met 35 punten op de laatste plaats. 
 
Afdelingscompetitie: 
 
In de afdelingscompetitie wisten 5 teams het kampioenschap binnen te halen (team 5, 9, 11, 12 en 13) 
Hiertegenover waren er maar 3 teams die degradeerde (team 3, 6 en 8). 
 
Promotie: 
Team 5 John van Hoeven, Manfred Meerveld en Peter van Zomeren naar de 1

e
 klasse. 

Team 9  Arjan van der Linden, Paul Burgemeester, Rini Heesen en Henk van Schaik naar de 
3

e
 klasse.        

Team 11 Christiaan Baks, Eric Holtman, Tam Ta en Christ van Loon naar de 3
e
 klasse. 

Team 12 Mirjam Vervuurt, Annemiek Kranenburg, Richard Stekelenburg, Hendrik van Rooijen 
en Albert Haagsman naar de 4

e
 klasse. 

Team 13 Cees van Schaik, Marc Krikke, Danny van der Tol en Bert van Schaik naar de 4
e
 

klasse.            



 

 

 
Degradatie: 
Team 3 degradeerde naar de 2

e
 klasse. 

Team 6 degradeerde naar de 3
e
 klasse. 

Team 8 degradeerde naar de 4
e
 klasse. 

  
 
Persoonlijke resultaten (top 10): 
De top tien is samengesteld uit spelers/speelsters die tenminste 50% van de de wedstrijden in het 
enkelspel hebben gespeeld. 
 
Nr. Naam Gew. Gesp. Perc. Team Klasse 

1 
2 
2 
4 
5 
6 
7 
7 
9 
10 

Dong Li 
Mark van Werkhoven 
Manfred Meerveld 
Eric Holtman 
Albert Haagsman 
Wim Hartog 
Marc Krikke 
Cees van Schaik 
Mirjam Vervuurt 
John van Hoeven 
 

18 
29 
29 
20 
28 
19 
27 
27 
16 
26 

18 
30 
30 
21 
30 
21 
30 
30 
18 
30 

100% 
97% 
97% 
95% 
93% 
90% 
90% 
90% 
89% 
87% 

1 
1 
5 
11 
12 
15 
13 
13 
12 
5 

Eredivisie 
3

e
 divisie 

2
e
 klasse 

4
e
 klasse 

5
e
 klasse 

6
e
 klasse 

5
e
 klasse 

5
e
 klasse 

5
e
 klasse 

2
e
 klasse 

 
 
 
René Derksen 
Wedstrijdsecretaris Senioren  



 

 

3. Jaarverslag Toernooicommissie 

 

Nieuwjaarstoernooi 
Het vorig jaar ingestelde nieuwjaarstoernooi voor de jeugd werd gespeeld op vrijdag 4 januari. De 
twintig deelnemers werden verdeeld over 3 poules: een zevenkamp met daarin de sterkste spelers  
(1

e
 en 2

e
 klasse) en een zevenkamp en zeskamp met daarin de overige spelers. In groep 1 werd 

gestreden op het scherpst van de snede. Het publiek kon genieten van geweldig spannende en mooie 
partijen tafeltennis. Uiteindelijk bleek de laatste wedstrijd van de poule de echte finale van deze 
zevenkamp. Met een 3-2 overwinning op Jorrit van der Kooi (VTV), mocht Tim Broekema (VTV) zich 
dit jaar de winnaar noemen.  
In groep 2 was Pieter Bakers (VTV) de beste van de zeskamp, met op de tweede plaats Koen 
Broekema (VTV). In de zevenkamp was Elroy Pijnenburg (Almeerspin) verreweg de sterkste, gevolgd 
door Timuçin Stam (VTV). Na de kruisfinales bleven Elroy en Timuçin over. Elroy Pijnenburg mocht 
zich na deze finale de winnaar van groep 2 noemen voor 2013.  

VTV/OTC toernooi 
Op zondag 27 januari stond het VTV/OTC toernooi op de planning. Een flink aantal aanmeldingen 
werd door John van Hoeven en Dick Maaswinkel ingedeeld op sterkte. Hierdoor ontstonden lekker 
spannende wedstrijden met als resultaat de volgende winnaars: poule A: 1. Bennie Kleinteeselink, 
2. John van Hoeven; poule B: 1. James Geraerts, 2. Clemens Aarendonk; poule C: 1. Clement de 
Rooij, 2. John v.d.Brug; poule D: 1. John Vrossink, 2. Rinus v.d.Zouwen; poule E: 1. Gerard Heussen, 
2. Herman Segers. 

Dubbelkampioenschap 

Op vrijdag 1 maart 2013 werd gespeeld om de dubbelcup. Twaalf koppels hadden zich hiervoor 
ingeschreven. In poule I waren René Derksen/John van Hoeven/Harmen van den Berg te sterk voor 
iedereen, zij wonnen al hun wedstrijden. De tweede plaats werd ingenomen door het gelegenheidsduo 
Sjoerd van Beuzekom/Christ van Loon. In poule II waren Makki Abdulla en Elly van Maurik te sterk 
voor alle anderen, op de voet gevolgd door Wim Hartog en Ben van den Beuken. 
Omdat er in een flink tempo was gespeeld, was er nog tijd over om alle deelnemers door loting te 
koppelen. Hier kwam een aantal leuke wedstrijden uit voort. 

Klaas Meerveld/Eindejaarstoernooi 

Op zaterdag 28 december jl. meldden zich ruim 50 enthousiaste tafeltennissers van in totaal 16 
verschillende verenigingen ’s ochtends vroeg bij de prachtig verbouwde zaal van VTV aan het 
Helmkruid in Nieuwegein. Dat dit toernooi de afgelopen jaren een goede naam heeft opgebouwd, blijkt 
ook uit het feit dat er zelfs deelnemers uit Zwolle kwamen! 
Gedurende de hele dag werd er in vier verschillende klassen qua speelsterkte gestreden om de 
punten. Het was goed te zien dat fanatisme en sportiviteit en plezier wel degelijk hand in hand kunnen 
gaan. 
 
De prijzen werden als volgt verdeeld: 
Licentie C/D:      1

e
  plaats: Yorick Schuring (bit.nl)             2

e
 plaats: Björn Jansen (Effect) 

Licentie E:          1
e
  plaats: Frank van Schaik (VTV)           2

e
 plaats: Pieterjan van der Werf (VTV) 

Licentie F:          1
e
  plaats: Gert Boon (TTV Barneveld)     2

e
 plaats: Mario van Leijen (TTV Woerden) 

Licentie G/H:      1
e
 plaats Paul Anceaux (TTV Leerdam)   2

e
  plaats: Roan van der Ploeg (TVA) 

 
De Klaas Meerveld wisselbokaal werd onder luid applaus van de aanwezigen uitgereikt aan Hendrik 
van Rooijen, die de gehele dag op voortreffelijke wijze voor het beheer van de bar heeft gezorgd.  

 
Verslagen verzameld door  
Tineke Buijtendijk 
 

 



 

 

4. Jaarverslag Technische Commissie 2013 
 

Algemeen 

De samenstelling van de Technische commissie (TC) was in 2013 als volgt:  
John van Hoeven  

Bert van Schaik 

Mark van Werkhoven 

René Derksen (wedstrijdsecretaris senioren) 

 

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 Arman Bashtbavian. Er is 
nog steeds weinig jeugd, waardoor doorstroming naar de senioren lastig is.  
Aan het eind van 2013 is Natalia Balicka gestart als trainster voor de recreanten op de 
donderdagavond. Door een verandering in haar werkrooster kan ze helaas de recreantentrainingen 
niet meer verzorgen.  
Mirjam Hooman geeft individuele training aan Vera van Boheemen op donderdagavond. 
Henk van Schaik en Elly van Maurik begeleiden de recreanten overdag. 
 

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 in november 1 workshop gegeven door Jasper Eijpe.  

Niveau senioren  

Het niveau bij de heren is aan het eind van 2013 van 3
e
 naar 2

e
 divisie gestegen. Daaronder hebben 

we vanaf Hoofdklasse in minimaal elke klasse van de afdeling een team vertegenwoordigd. 
Bij de dames zijn we met trots in het najaar gestart met een eredivisieteam. Zij zullen in het voorjaar 
gaan spelen om het kampioenschap van Nederland. Het 2

e
 damesteam speelt keurig 2

e
 divisie, 

waardoor we 2 landelijk spelende damesteams hebben. Ons streven is dit te handhaven. Jaarlijks 
evalueren we met elkaar en kijken of er versterking vanuit de jeugd dan wel van buiten toegevoegd 
kan worden.  

Niveau Jeugd 
Team 1 is in 2013 tweemaal kampioen geworden. Willem Bakers, Tim Broekema en Jorrit van der 
Kooi spelen vanaf januari landelijk B. 
VTV 2 werd in het voorjaar kampioen in de 4

e
 klasse. Pieter Bakers, Koen Broekema, Timucin Stam 

en Jesper van Schaik eindigden bij hun debuut in de 3
e
 klasse in de middenmoot. 

VTV 3 (Bart Peeman, Tommy de Kruyf, Hendrik Brion, Tomás Horst en Jorden Hoogwout) werden in 
het voorjaar 5

e
 en in het najaar 3

e
 in de 5

e
 klasse. 

Vrijwilligers en ouders 

Ook in 2013 kon onze jeugd weer naar hartenlust sporten bij VTV, mede dankzij de hulp van 
vrijwilligers en ouders bij het vervoer naar de wedstrijden en bij het verzorgen van de bar.  
Ik wil hierbij graag onze dankbaarheid uitspreken voor hun bijdrage. 
 
John van Hoeven 
Voorzitter Technische Commissie 
 



 

 

5. Jaarverslag Jeugdzaken 2013 

 

Voorjaarscompetitie 2013 
 
VTV kwam uit met 4 jeugdteams. 
  
VTV 1 (Jorrit van der Kooi, Willem Bakers, Tim Broekema en Alexander Smidt)  kwam uit in de 1

e
 

klasse.  Zij werden kampioen met 6 punten voorsprong op nummer 2. 
 
VTV 2 (Koen Broekema, Jesper van Schaik, Timuçin Stam en Pieter Bakers) kwam uit in de 4

e
 klasse. 

Zij werden kampioen met 13 punten voorsprong op nummer 2. 
 
VTV 3 (Nevin van Hattem, Bart Peeman en Tomás Horst) kwam uit in de 5

e
 klasse. Zij werden derde. 

 
VTV 4 (Hendrik Brion, Henry Bui, Tommy de Kruyf en Jorden Hoogwout) kwam uit in de 5

e
 klasse. Zij 

behaalden daar de vijfde plaats. 
 
Persoonlijke resultaten: 
 

Naam Klasse Gespeeld Gewonnen % 

Timuçin Stam 4 21 20 95 

Willem Bakers 1 23 21 91 

Pieter Bakers 4 24 21 88 

Nevin van Hattem 5 21 17 81 

Jorrit van der Kooi 1 23 16 70 

Koen Broekema 4 24 15 63 

Tim Broekema 1 26 14 54 

Jesper van Schaik 4 21 8 38 

Hendrik Brion 5 26 10 38 

Bart Peeman 5 21 7 33 

Tomás Horst 5 21 7 33 

Henry Bui 5 26 8 31 

Alexander Smidt 1 15 4 27 

Tommy de Kruyf 5 29 7 24 

Jorden Hoogwout 5 6 0 0 

 

Najaarscompetitie 2013 

 
VTV kwam uit met 3 jeugdteams. 
  
VTV 1 (Jorrit van der Kooi, Willem Bakers, Tim Broekema en Alexander Smidt)  kwam uit in de klasse 
Landelijk C. Zij werden kampioen met maar liefst 15 punten voorsprong. 
 
VTV 2 (Koen Broekema, Jesper van Schaik, Timuçin Stam en Pieter Bakers) kwam uit in de 3

e
 klasse. 

Zij zijn vierde geworden. 
 
VTV 3 (Tomás Horst, Hendrik Brion, Tommy de Kruyf, Bart Peeman en Jorden Hoogwout) kwam uit in 
de 5

e
 klasse en behaalde de 3

e
 plaats. 

 

Naam Klasse Gespeeld Gewonnen % 

Willem Bakers land. C 24 21 88 

Jorrit   van der Kooi land. C 27 23 85 

Pieter Bakers 4 27 19 70 

Tommy de Kruyf 5 18 12 67 

Bart Peeman 5 18 12 67 



 

 

Naam Klasse Gespeeld Gewonnen % 

Hendrik Brion 5 21 13 62 

Tomás Horst 5 15 9 60 

Timuçin Stam 4 21 12 57 

Koen Broekema 4 27 10 37 

Tim Broekema land. C 27 16 29 

Jesper van Schaik 4 15 3 20 

Jorden Hoogwout 5 18 3 17 

Alexander Smidt land. C 12 0 0 

Nieuwjaarstoernooi 
 
Het nieuwjaarstoernooi voor de jeugd werd gespeeld op vrijdag 4 januari. De twintig deelnemers 
werden verdeeld over 3 poules: een zevenkamp met daarin de sterkste spelers (1

e
 en 2

e
 klasse) en 

een zevenkamp en zeskamp met daarin de overige spelers. In poule 1 werd gestreden op het 
scherpst van de snede. Uiteindelijk bleek de laatste wedstrijd van de poule de echte finale van deze 
zevenkamp. Met een 3-2 overwinning op Jorrit van der Kooi (VTV), mocht Tim Broekema (VTV) zich 
dit jaar de winnaar noemen.  
In groep 2 was Pieter Bakers (VTV) de beste van de zeskamp, met op de tweede plaats Koen 
Broekema (VTV). 
In groep 3 was Elroy Pijnenburg (Almeerspin) verreweg de sterkste, gevolgd door Timuçin Stam 
(VTV). Na de prijsuitreiking hebben de deelnemers met zijn allen lekker patat, kroketten en 
frikandellen gegeten, waarna iedereen weer huiswaarts ging.  

Clinics BSO Kind & Co 

In de maand november gaf Jasper Eijpe op drie verschillende dagen een clinic aan de kinderen van 
de BSO van Kind & Co. Tijdens deze clinic kwamen de kinderen op een speelse manier in aanraking 
met tafeltennis.  

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. 
 
 
Resultaten en verslagen verzameld door 
Tineke Buijtendijk 

  



 

 

6. Jaarverslag Recreanten / Sport Overdag 2013 

 

Maandagmiddag 
In 2013 zijn er weer 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. Met Pasen en rond Kerstmis wordt de koffietafel gezellig versierd om nog meer sfeer 
te hebben. Iedereen heeft het erg naar zijn/haar zin. 
 
Elly van Maurik 
Begeleidster maandagmiddag 
 

Donderdagmiddag 
Op de donderdagmiddagen heerst er steeds weer een gezellige sfeer in ons vernieuwde 
tafeltenniscentrum, waar het verbruik van de calorieën een gunstig effect schijnt te hebben op ons 
lichaam en ons humeur. 
Een vrij constante bezetting van 18 – 22  enthousiaste sporters zijn dan ook wekelijks flink actief. 
Vooral verwoede pogingen om  de tegenstanders “de baas” te blijven of “beentje te lichten”, waarbij 
vaak een glimlach als leed”vermaak” niet ontbreekt bij succes. Een enkele  speler laat zo nu en dan 
weten zelfs trots op zichzelf te kunnen zijn! 
In de pauze ontbreekt het niet aan geanimeerde gesprekken of discussies, welke soms hilarisch 
overkomen. 
Daarna volgen meestal dubbelspelen, welke tot leuke resultaten leiden, waarna men aan het einde 
van de middag vermoeid en tevreden huiswaarts keert en uitziet naar de volgende sportieve en 
aangename confrontatie met het tafeltennisgebeuren. 
 
Henk van Schaik 
Begeleider donderdagmiddag 
 

Donderdagavond 
Door het ontbreken van een trainer en doordat een aantal recreanten competitie is gaan spelen, is 
deze groep nogal uitgedund. Eind 2013 werd Natalia Balicka (speelster van dames 1) bereid 
gevonden de trainingen op zich te nemen. Door een verandering in haar werkrooster is Natalia niet 
meer als trainster beschikbaar. John van Hoeven is zo vriendelijk de trainingen voorlopig, wanneer 
mogelijk, van haar over te nemen. 
 
Tineke Buijtendijk 
Secretaris  

Dynamic Tennis 
In 2013 hebben wij als dynamic – tennissers afscheid moeten nemen van Kees Knijnenburg. Hoewel 
hij, om gezondheidsreden, al lange tijd niet meer actief was, kwam hij wel iedere week met Joke mee. 
We zullen hem missen. 
Ook in 2013 is iedere woensdagochtend gespeeld, door gemiddeld 17 spelers. Medio 2013 is een 
“oude rot” gestopt op 82- jarige leeftijd. Hiertegenover is er een speelster bijgekomen. 
Terugkijkend kan vastgesteld worden dat gezelligheid voorop stond, waaraan enkele toernooitjes  
(o.a. met pannenkoeken) hebben bijgedragen. 
    
Karel Kerbusch 
Begeleider Dynamic Tennis 

 
  



 

 

9 Jaarverslag Sponsorzaken 2013 

 
VTV werd in 2013 gesponsord door middel van sponsorborden van: 
 

Stekelenburg, keurslager 
Plus van Loon 
XS2Mind 
Bouwbedrijf G. W, Binneveld 
Crystal Clear 
Extran 
ACC (Auto Cool Comfort) 
 

Een sponsor die anoniem wil blijven sponsort VTV door middel van twee borden voor goede doelen, 
te weten KWF Kankerbestrijding en Terre des Hommes. 
 
De sponsoractie bij Plus van Loon, die begon in 2012 en eindigde in januari 2013, heeft voor VTV een 
bedrag van € 800,- opgeleverd. 
 
Het sponsorplan van VTV is aangepast om het voor mogelijke nieuwe sponsoren nog overzichtelijker 
te maken. 
 
 
Hendrik van Rooijen  
Sponsorzaken 
 

  



 

 

10.  Jaarverslag Onderhoud en Beheer 2013 

 
Medio 2013 is Gerard Peelen, na ca. 15 jaar, gestopt met de schoonmaak van het clubgebouw. Eind 
2013 is vervolgens de schoonmaak weer structureel opgepakt. In de tussenliggende periode is ad hoc 
door enkele leden de schoonmaak verzorgd. 
 
Een bijzondere activiteit was de grote schoonmaak half augustus waarbij ca. 20 vrijwilligers op een 
zaterdag druk zijn geweest. Deze geslaagde dag werd afgesloten met een hapje en drankje. 
      
De meest ingrijpende renovatie sinds de bouw van ons clubgebouw was in 2013 het vernieuwen van 
de sportvloer.  
Nadat bleek dat de financiering hiervan mogelijk was, is alles in een stroomversnelling geraakt. Eind 
september is vervolgens gestart met de werkzaamheden. 
Allereerst is de vloer geëgaliseerd door het aanbrengen van een nieuwe cementdekvloer van 
gemiddeld 3 cm. Na het schuren van deze toplaag is vervolgens de rode sportvloer gelegd en van 
belijning voorzien. 
In 2013 is ook, m.b.v. een aantal leden, het plafond in de kantine vernieuwd en voorzien van led-
verlichting. 
 
In de zaal is bovendien de verlichting aangepast door het vervangen van de oude tl - buizen door     
T5 –armaturen. Deze vervanging kost 1.250 euro; hiertegenover staat een jaarlijkse besparing op     
de energiekosten van ca. 1.100 euro. Ook zijn in een deel van de zaal de verlichtingsarmaturen 
omhoog gebracht naar 5 meter. (een eis van de NTTB). 
 
In de keuken zijn een aantal keukenkastjes ophangen ter vervanging van een versleten stakast. 
   
 
Karel Kerbusch 
Onderhoud en Beheer 

 

 


