
 



 



Clubblad van TTV De Schans, opgericht  2 no-
vember 1970 

 

BESTUUR 

Voorzitter       Johan de Jong 
        Jan Hoenlaan 91 
        Tel : 0348 - 473481 
        E-mail: jongjcde@hetnet.nl 

Secretaris      Henk van der Does 
        Merodeplantsoen 1 
        Tel : 0348 - 471031 
        E-mail: h.vd.does@hotmail.coml 

Penningmeester     Albert van Wieringen 
        Stadhouderslaan 91 
        Tel : 0348-472750 
        E-mail: treesalbert@hetnet.nl 

Wedstrijdsecretaris      Henny van den Haselkamp 
        Speenkruidhof 13 
        Tel : 0348 - 471146 
        E-mail: h.v.d.haselkamp@planet.nl 

P.R/Website      Brigit Kers 
        G.van Damstraat 35 
        Tel: 0348-506728 
        E-mail: brigitkers@planet.nl 

1 



VAN DE REDACTIE   
 

Een mooi voorwoord van de voorzitter is alleen al de moeite 
van het lezen waard.  
Verder o.a. een verslag van het zeer goed bezochte en 
succesvolle invitatie-toernooi.  

Diverse (bestuurs)leden hebben hard gewerkt om een zo 
actueel mogelijk clubblad te kunnen presenteren.  
Waarvoor dank! 

Martin (en zijn vrouw Mieke) wens ik vanaf deze plaats veel 
sterkte en een spoedig herstel. 

Iedereen bedankt voor de kopij van het afgelopen jaar. 

Tenslotte wens ik alle leden en adverteerders fijne kerstdagen 
en een voorspoedig, gezond en vooral ook sportief 2020! 

Brigit 
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Van de voorzitter 

Waarmee zal ik dit voorwoord in het laatste clubblad van dit 
jaar mee beginnen, want onze vereniging is wel in beweging. 
Ik kom er niet onderuit. De aanwas van nieuwe leden is wat mij 
betreft spectaculair te noemen. Maar liefst 6 nieuwe leden 
hebben we het afgelopen seizoen mogen verwelkomen. 
Gijsbert Klein (al eerder genoemd), Kees de Bruijn, Jan 
Maarten Verbeek, Patricia Aschman, Caroline Wildschut en 
Gerard Hartsink. Alle zes van harte welkom bij De Schans. En 
hiermee hebben we het nog niet gehad. Per 1 januari 2020 
kunnen we op de ledenlijst ook Rico Schaap noteren en als ik 
de signalen goed interpreteer, bestaat er ook nog de 
mogelijkheid dat nog 2 personen zich zullen gaan aanmelden. 
Het lijkt wel of het niet op kan. 
Zou dat allemaal te danken zijn aan de kwaliteiten van de ge-
haktballetjes van Jaap van Houten, die we op de Jaarmarkt 
hebben staan uitdelen? 
Het is kortom voor het bestuur en de ledenwerf-commissie een 
geweldige opsteker om zo het jaar 2019 te kunnen afsluiten en 
het nieuwe jaar 2020 te beginnen. 
Jammer dat we Jaap Langenberg dit najaar hebben moeten 
uitschrijven als (winter)lid. 

Competitie 
De najaarscompetitie zit er weer op. Met twee trio-teams en 
zes duo-teams hebben we de verenigingen in de afdeling Mid-
den van de NTTB weer laten weten dat er in Montfoort ook ta-
feltennis wordt gespeeld en hoe. Twee teams, trio-team 2 en 
duo-team 3 konden aan het eind van de competitie de felicita-
ties en de bloemen in ontvangst nemen. Proficiat!  
Elders in dit clubblad vind je de resultaten van alle teams. 
Komende voorjaarscompetitie trekken we er weer op uit en nu 
met 1 trio-team (ons eerste) en met maar liefst 7 duo-teams. 
De afdeling Midden kan de borst weer nat maken en mogelijk 
wij onze ruggen. 



Complimenten voor de wedstrijdsecretaris zijn hierbij ook  
zeker op zijn plaats. 

Recreanten 
In het deel van de zaal waar de recreanten spelen was het de 
laatste maanden niet zo druk. Dat heeft een reden. Met name 
door ziekte, leeftijd en fysieke mankementen moesten een 
aantal leden hun tafeltennisbatje noodgedwongen rust geven. 
Maar met een aantal nieuw ingeschreven leden zie ik de druk-
te in de zaal weer toenemen. 
Geef elkaar de ruimte en tracht met verschillende spelers te 
duelleren. 

Toernooien 
Daarvan hebben we er het afgelopen seizoen slecht één ge-
had. Maar wat voor één. Het Invitatietoernooi. Nog nooit heb-
ben we zoveel spelers gelijktijdig aan de tafels in de zaal aan 
het spelen gezien bij de tot nu toe gehouden Invitatie- 
toernooien. Maar liefst 44 aanmeldingen, waarvan op er het 
moment van aanmelding 25 (nog) geen lid waren van onze 
vereniging. Het heeft de organisatie wel enig gepuzzel be-
zorgd, maar uiteindelijk bleek de indeling in 4 poules goed 
werkbaar. En als dan ook nog eens diezelfde avond twee 
deelnemers lid worden, dan kan de avond niet meer stuk. 
Dankzij onze activiteiten op de Jaarmarkt en dankzij het feit 
dat jullie, leden van onze club, een familielid, vriend of vrien-
din, dan wel een andere bekende hebben willen uitnodigen, 
mag dit evenement als zeer succesvol in de annalen van De 
Schans worden bijgeschreven. Als voorzitter heb ik met  
voldoening in de zaal rondgelopen; figuurlijk gezien met de 
borst vooruit. 
Een verslag van dit spektakel vind je verderop in de clubblad. 
Alle hens aan dek was niet voor niets. 
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Omzien naar elkaar 
Bij de alinea ‘recreanten’ heb ik al melding gemaakt van leden 
die door welke oorzaak dan ook niet actief zijn geweest de af-
gelopen tijd.  
Ik denk daarbij aan ons oudste lid (88) Ron Knip, die na een 
val met zijn fiets moest worden opgenomen en aan het revali-
deren is; ik noem Martin Ewald, onze oud-secretaris en ere-lid, 
die na een geslaagde heupoperatie bij een val zijn pols brak; ik 
noem Gert Vermeulen die na zijn knie-operatie een nare bood-
schap kreeg; ik denk aan Gijs Kuijf die na een geslaagde nier-
operatie wacht op de behandeling van zijn knie; ik denk aan 
Joop Muilwijk, die met evenwichtsproblemen kampt en ik denk 
ook aan onze penningmeester Albert van Wieringen die met 
zijn cardioloog bespreekt hoe zijn hart weer het juiste ritme te 
pakken kan krijgen. 
Laten we hen niet vergeten. 

Kantine 
Afgelopen seizoen hebben we – dankzij de inzet van onze  
vaste kantineteam – na de wedstrijden steeds weer een derde 
helft aan het spelen kunnen toevoegen.  
Voor die inzet hartelijk dank. 
Mogelijk hebben een aantal van jullie het al gezien, er is een 
airfryer aangeschaft. Komend seizoen zal het mogelijk zijn om 
bij drankjes ook een snack te bestellen. Zodra dit kan worden 
gerealiseerd, zal daaromtrent een mededeling worden gedaan. 

50-jarig jubileum 
Op 1 januari 2020 stappen we met z’n allen het Jubileumjaar 
in. Op 2 november 1970 ging onze vereniging als The  
Backhand van start. Dus op 2 november 2020 kan er in  
Montfoort al 50 jaar in verenigingsverband tafeltennis worden 
gespeeld. Dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan.  
We hebben er de afgelopen jaren trouwens voor gespaard. 

5 



Veel kan ik er nog niet over zeggen. Wel dit:  
                  
Pak je agenda en blokkeer 7 november 2020 de middag en de 
avond, dan zijn die dagdelen vrij om dit festijn mee te kunnen 
maken. Details volgen later.  
Ik hoop dat veel leden dit jubileum zullen meemaken. 

Pet 
Met het woord ‘pet’ kan je alle kanten op. Je kan iets ‘pet’ vin-
den; waardeloos b.v. 
Maar ik neem mijn ‘pet’ af voor alle leden en vrijwilligers die er 
het afgelopen jaar voor hebben gezorgd, dat De Schans een 
bruisende vereniging is waar je bij wil horen en waar je een 
goede mix aantreft van sportiviteit en gezelligheid. 
Laten we dat in het komende jaar samen koesteren. 

Tenslotte 
Ik wens jullie, samen met degenen die je dierbaar zijn, goede 
feestdagen en een veilige jaarwisseling. 
Op donderdag 2 januari 2020 gaan we eerst spelen en daarna 
treffen we elkaar in de kantine voor de nieuwjaarsborrel. 

Uw voorzitter, 
Johan de Jong 
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Lijst met namen, adressen en telefoonnummers 

Onlangs heeft onze secretaris, Henk van der Does, een email 
aan alle leden gezonden met daarin het verzoek om een  
mobiel telefoonnummer beschikbaar te stellen, wat dan daarna 
op de ledenlijst zou worden vermeld. 
Er zijn leden die dit bezwaarlijk vinden en dat respecteren we 
vanzelfsprekend. 
Zoals jullie merken is die ledenlijst niet meer in het clubblad 
afgedrukt, maar nu  los in het clubblad gevouwen. 
Dit doen we uit privacy overwegingen. 
Het clubblad wordt niet alleen verspreid onder de leden en  
donateurs, maar ook onder de adverteerders. Deze laatst  
genoemde groep zal wel het clubblad ontvangen, maar dan 
zonder de ledenlijst. 
Mocht het zo zijn dat je gegevens niet kloppen c.q. onvolledig 
zijn, dan kan dit met een mailtje naar de secretaris, die dit dan 
in een volgende uitgave zal aanpassen. 
Het is de bedoeling dat de lijst eenmaal per jaar wordt ver-
strekt. 
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Het Invitatietoernooi 

Donderdagavond 21 november 2019 19.00 uur.  
In de sporthal Hofland brandt al licht in de kantine.  
Tafels worden uitgezet, stoelen er rondom heen, het koffiezet-
apparaat pruttelt. En dat alles om maar liefst 44 deelnemers in 
de kantine te kunnen ontvangen en een zitplaats te kunnen 
bieden voor het Invitatietoernooi 2019.   
In de (halve) hal zijn leden bezig met het opzetten van tien  
tafels en evenzovele netjes. Een nummertje er aan en ieder-
een weet aan welke tafel men kan spelen.  
Bij de deur de voorzitter die nauwkeurig bijhoudt of iedereen 
die zich heeft aangemeld ook daadwerkelijk zal binnen  
stappen. 
De avond begint al goed. Nog voordat ze gespeeld hebben, 
melden twee leden zich al aan als lid.  
De avond is al bij voorbaat geslaagd.  
Na de koffie worden de mensen onrustig; ze komen om te  
spelen en dus verplaatst de hele meute zich naar de hal om in 
te kunnen spelen. De voorzitter staat nog steeds bij de deur, 
want het wachten is op de laatste deelnemers. Die melden 
zich gelukkig even voor acht uur en worden (zonder koffie) 
rechtstreeks naar de zaal geleid.  
Daar is het een drukte van belang. 
Na een snerpend geluid van een fluitje stopt het getik van  
balletjes op de tafels en krijgt de voorzitter de gelegenheid om  
iedereen welkom te heten. Hij zegt overweldigd te zijn door het 
aantal deelnemers.   
Hij roept iedereen op om rekening met elkaar te houden omdat 
niet iedereen over dezelfde tafeltennisvaardigheden zal blijken 
te beschikken. Dat is de moeilijkheid bij de indeling van  
deelnemers in 4 poules.  
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Eén deelnemer die gemeld had eerst om 21.00 uur aanwezig 
te kunnen zijn, blijkt inmiddels toch aanwezig, zodat het toer-
nooi echt van start kan gaan. 

Er klinkt gejuich als er een punt wordt gescoord, een sorry als 
er een bal via het net wordt gespeeld en teleurstelling als de 
bal de tafel niet raakt. 
Onvermoede talenten worden aangesproken en verbaasde 
gezichten worden vertoond.  
Rond 21.00 uur wordt de kantine weer bezocht om het verlo-
ren gegane vocht weer aan te vullen. Bovendien wordt er een 
heerlijk hapje wrap geserveerd.  
Als dat allemaal naar binnen is gewerkt, wordt de sportzaal 
weer opgezocht voor de slotpartijen, die allemaal met hetzelf-
de enthousiasme als voor de pauze worden afgewerkt.  
Als rond 22.30 uur veel deelnemers (een aantal moesten 
vroeg op om zich tijdig bij hun baas te melden te andere dag) 
zich weer in de kantine verzameld hebben, worden de uitsla-
gen van de vier poules medegedeeld. Dat zou voor de koppels 
die geen punten hebben gescoord niet nodig zijn geweest, 
maar het is niet om de punten gegaan.  
Het plezier om het spelen, het samen spelen; daar ligt het ac-
cent op bij een toernooi als dit. Aanwezigen worden er op ge-
wezen dat over drie weken het volgende toernooi met dubbel-
spel op de agenda staat en wel het Sinterklaastoernooi!  
Voorwaarde is wel dat men dan lid van De Schans moet zijn 
om mee te doen. De secretaris heeft daarmee rekening  
gehouden, want de papieren om ingeschreven te worden als 
lid heeft hij bij zich en hij gaat met een minder aantal formulie-
ren naar huis dan dat hij gekomen is. En nu maar wachten tot 
ze ingevuld weer terugkomen.  
De bar doet goede zaken en de door Albert en Trees vervaar-
digde heerlijke hapjes gaan er snel doorheen.  
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Voordat men het opmerkt is de donderdag in de vrijdag over-
gegaan. 
                                                                                                      
Bedankt voor ieders inzet! 
Mede dank zij aller inzet is dit weer een geslaagd evenement  
geworden. 

Voor de geschiedenis leggen we de volgende cijfers vast: 

                    
   POULE 1 
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Koppels Punten Plaats

  1 Jaap van Houten en 
Rico Schaap

4 4

  2 Jan Tuls en Leyla 4 4

  3 Mathijs Losekoot en 
Stein Losekoot

5 3

  4 Henny van den 
Haselkamp en Jos 
Kooman

10 1

  5 Gerard Oostveen en 
Gerard Hartsink

0 6

  6 Albert Pouw en Bjorn 
Jacobi

7 2



    POULE 2 

    
    POULE 3 

Koppels Punten Plaats

1 Marja vd Pol en 
Gijs ten Hoeve

6 3

2 Gijsbert Klein en 
Gerard van  
Blokland

7 1

3 Jan Selderbeek en 
Kees de Bruijn

5 4

4 Henk vd Does en 
Herman Benschop

7 1

5 Merijn Essers en 
Frank van Rooijen

5 4

6 Henk Schulten en 
Rien Kemp

0 6

Koppels Punten Plaats

1 Brigit Kers/Marianne 
Hagoort en Jan van 
Loon

1 5

2 Henrik Slagter en 
Jeroen van de  
Smeede

8 1



      POULE 4       
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3 Henny Vermeer en 
Anniek Vermeer

2 4

4 Wout de Bruijn en 
Carolien Wildschut

3 3

5 Hans Jager en 
Patricia Aschman

6 2

Koppels Punten Plaats

Koppels Punten Plaats

1 Rico Berghuis en 
Marije Berghuis

5 1

2 Pieter Schrama en 
Harmjo Blom

1 5

3 Pascal Peeters en 
Yuri Peeters

5 1

4 Jan de Jong en Daan 
de Jong

4 4

5 Gerrit Lenoble en 
Mariet Hoogenboom

5 1
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            Duimen omhoog voor het inivitatietoernooi 
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Dementie-vriendelijke gemeente Montfoort 

Nederland wil dementie-vriendelijk worden. 
Het is of wordt volksziekte nummer 1, we krijgen er allemaal 
op de een of andere manier mee te maken. 

Wie heeft er nog niet in de eigen omgeving (familie, kennissen, 
vrienden of buren) met dementie te maken gehad? 

Mensen zijn vaak verward, angstig of verdrietig. Verdwalen, 
weten niet welke dag het is. Trekken zich terug. Raken spullen 
kwijt. Zijn onrustig. Begrijpen je soms niet meer.  
Zien dingen die er niet zijn.  

Weet je dan ook wat je moet doen? Hoe je kan helpen? 
Heb je oog voor wat iemand nog wel kan?  
Laat iemand met dementie in zijn of haar waarde. 
En maak dementie bespreekbaar. 

Montfoort wil een dementie-vriendelijke gemeente worden. 
De SWOM (Stichting WelzijnOndersteuning Montfoort &  
Linschoten) heeft van de Gemeente de opdracht gekregen te 
onderzoeken en organiseren hoe de Gemeente Montfoort en 
Linschoten dementie-vriendelijk kan worden. 
De SWOM zelf heeft eind 2018 het certificaat dementie-vrien-
delijke organisatie behaald. 

Er is een kerngroep gevormd, waarin vertegenwoordigers zit-
ten van o.a. ondernemers, winkeliers, verenigingen en dus ook 
sportorganisaties. 
Deze gaan proberen alle organisatie van klein tot groot bekend 
te maken met het fenomeen dementie.  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En wat je als organisatie of vereniging kunt doen om zowel 
mensen met dementie als mantelzorgers op zo goed mogelijke 
wijze deel te laten nemen in onze samenleving. 

Het is zo belangrijk dat er begrip komt voor mensen met de-
mentie én voor de omgeving, de mantelzorgers. Vergeet ook 
hen niet! 

Wat is er nu belangrijk? 
In de eerste plaats de benadering.  
1. Doe dat op een rustige manier, stel iemand gerust. 
2. Kijk iemand aan. Geef iemand met dementie de tijd om te 

reageren. 
3. Vraag of je mag helpen, even mag meedenken. 
4. Sluit het gesprek goed af, bv. “dank je wel dat ik even 

mocht meedenken”. 

Op samendementievriendelijk.nl  is veel informatie te vinden. 
      

Laten we als sportvereniging ook oog hebben voor men-
sen met dementie en  
hun mantelzorgers! 
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UIT DE OUDE DOOS 

Deze foto’s betreft jeugd  
uit de jaren 80/90. 

Boven: Johan vd Stok en                  Boven: Petra en Marleen 
             Kors Verwey                                       v. Gelder 
Onder: Henny v. Silfhout en              Onder:  Aaldert Pol, Johan  
             Gery Zuidam                                       vd Stok en Wieringa 



EINDRESULTATEN NAJAARSCOMPETITIE  2019 

Team  1  2e klasse  F 

Bijmaat  2  10-76  Arjen  29-13 =  45 % 
ATC Almere  2  10-62  Kees  26-  9 =  35 % 
Hilversum  8  10-53  Bert  29-20 =  69 % 
De Schans  1  10-51  Dubbel  10-  6 =  60 % 
HTTC  2  10-41 
Hoogland  4  10-17 

Team  2  3e klasse  E 

De Schans  2     10-69  Jan  30-23 =  77 % 
REGA  4  10-68  Ewald  27-  9 =  33 % 
Werinon  1  10-47  Henny  30-27 =  90 % 
Hilversum  13  10-45  Dubbel  10-  9 =  90 % 
Almere United 1 10-40   
HTTC  6  10-31 

Team  D1  3e klasse  A 

Elan  4   10-41  Tom                  12-10 =  83 % 
De Schans  1  10-34  Henk  12-  6 =  50 % 
ATC Almere  1  10-28  Jaap  14-  7 =  50 % 
Huizen  2  10-24  Henny    2-  2 =100 % 
ZTTV  2  10-18  Dubbel   10-  9=   90 % 
TVP  4   10-  5 

Team  D2  5e klasse  F 

SVE  8   10-41  Henk  14-  4 =  29 % 
TTCL  2  10-31  Merijn  14-  3 =  21 % 
Maarssen  5  10-25  Jan  10-  0 =  00 % 
Leerdam  5  10-23  Dubbel  10-  2 =  20 % 
Reflex Maarn  2  10-21 
De Schans  2  10-  9 

Team  D3  6e klasse  B 

De Schans  3  10-47  Henk  19- 19 =100 % 
SVO  6   10-26  Leo  17- 15 =  88 % 
ZTTV  6  10-24   
TTCL  3  10-23  Dubbel  10-   9 =  90 % 
Fletio  5  10-23 
Maarssen  9  10-  7 



Team  D4  6e klasse  G 

Woerden  6    8-27  Dirk   14-10 =  71 % 
Iduna  3    8-27  Joop   17-  9 =  64 % 
De Schans  4    8-26  Detlef    2-  0 =  00 % 
Effect  3    8-13  Dubbel    8-  5 =  63 % 
Overhees  4    8-  7 

Team  D5  6e klasse  D 

HTTC  6  10-42  Chris    10-  2 =  20 % 
Smash-W  4  10-39  Brigit   12-  3 =  25 % 
DTV Smash  4  10-27  Erik-Jan 10-  9 =  90 % 
De Schans  5   10-25  Henrik    8-  6 =  75 % 
HTV  4   10-10  Dubbel  10-  5 =  50 % 
Traiectum  4  10-  7 

Team  D6  6e klasse  C 

ONI  6   10-48  Marja  16- 13 =  81 % 
De Schans  6  10-36  Henny  14-   8 =  57 % 
ZTTV  5  10-22  Roy  10-   7 =  70 % 
Reflex Maarn  4  10-22  Dubbel  10-   8 =  80 % 
Bunshot  6  10-12 
NSV  3   10-10 

Team  1  
Op een 4e plaats geëindigd zonder franje, is het de leeftijd heren?? 
Nu is de najaarscompetitie voor velen even wennen na het tennis 
seizoen. In januari weer 2e klas ballen, ik weet zeker dat het beter gaat. 

Team  2  
Teruggekomen van een competitie rust, nu weer compleet en direct  
kampioen, kan niet beter. Team 2 stond vanaf de 1e wedstrijd boven aan  
en stond deze niet meer af. 
Het verschil was maar 1 punt met een beter onderling resultaat met de  
nr. 2. In januari helaas gedoemd duo te spelen vanwege Ewald die de 
competitie verlaten is. Veel succes in de 2e klas duo heren.  

Team D1 
Toch in de 3e klas gebleven, en maar goed ook want 4e klas had echt te 
laag geweest voor jullie. Netjes 2e geworden met een zeer sterk Elan 4 
waar trouwens wel van gewonnen werd in Baarn. Netjes heren.  
In januari deze prestatie verbeteren, evenaren is al genoeg denk ik. 
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Team D2 
Helaas voor team D2 een rechtstreekse degradatie naar de 6e klas. 
Met 9 punten op de laatste plaats was het verschil veel te groot. 
In januari weer naar de 6e klas  

Team D3 
Team 3 RUIM kampioen geworden in een toch wel wat minder sterke pou-
le, maar je moet het toch maar effe doen. En maar 1 dubbel verloren, 
dat is het betere werk. Heren nogmaals gefeliciteerd en veel succes in de 
5e klas. 

Duoteam 2 met Henk en Leo 
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Team D4 
Spannend was het in deze poule met 3 teams heeeel dicht bij elkaar. 
Jammer voor het 4e team dat ze van die 3  3e zijn geworden met maar 1 
punt achter de nummers 1 en 2. 
Volgende competitie iets meer geluk en de bloemen zijn binnen. 

Team D5 
Het 5e team is op een mooie 4e plaats geëindigd met 25 punten, er zat niet 
meer in dit keer. 
In het voorjaar, in een andere team opstelling nog eens proberen. 

Team D6 
Een geweldige start voor Marja, Henny en Roy in de 6e klas. 
De oud jeugd spelers(sters) van De Schans waren het nog niet verleerd. 
Met een keurige 2e plaats kunnen we vast nog meer verwachten in de toe-
komst. Ga zo door en hup richting 5e klas. 

Bedankt allemaal voor uw medewerking om de competitie zo soepel  
mogelijk te laten verlopen. 
Nog wel een oproep naar alle teams om ook eens verslag te maken van 
afgelopen competitie voor het volgende clubblad.  

Ik wenst iedereen vast fijne feestdagen toe en een heel goed, sportief en 
zeker gezond 2020 toe. 

W.S. Henny van den Haselkamp 

 

Team 2 werd dus ook kampioen. 
De bloemen worden echter uitgereikt 
na het drukken van dit blad. 
Foto’s komen op de website  
en in het volgende clubblad. 
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TEAMINDELING VOORJAARSCOMPETITIE 2020 

Team 1  2e klasse Rating Team D1 2e klasse 
Arjen van Santen 1271 Jan Tuls  
Kees de Kamper 1217 Henny v/d Haselkamp 
Bert Rademaker 1368 Arjen van Santen 
Jan Tuls  1227 Kees de Kamper 
Henny v/d Haselkamp 1330                    Team rating: 1261 
                     Team rating: 1283   

Team D2  3e klasse Rating  
Tom Oostrom 1234 
Henk van der Sluijs 1071 
Jaap van Houten 1118  
 Team rating: 1141 

Team D3  5e klasse Rating 
Leo van Paasen  768 
Henk Schulten  856 
 Team rating:  812 

Team D4  6e klasse Rating 
Joop Jansen   706 
Dirk Akkermans  758 
Detlef Stolker  676 
 Team rating:  713 

Team D5 6e klasse Rating 
Henk vd Does  776 
Henk Slagter   693 
Erik-Jan Nap   671 
 Team rating:  713 
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Team D6  6e klasse        Rating 
Henny Vermeer - v. Silfhout        659 
Marja vd Pol - Timmer                747  
Roy Kastelein         649 
 Team reating:        685 

Team D7  6e klasse        Rating 
Chris Koetsier          497 
Jan Selderbeek          538 
Merijn Essers          752 
 Team rating:           596 

     
 

November 2020 bestaat tafeltennisvereniging  
TTV de Schans 
 
                                                       50 jaar! 
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Speeldata per accomodatie januari t/m mei 2020 
(voorlopig overzicht in afwachting van het 
competitieschema voorjaar) 

Hoflandhal   halve hal op de donderdagen:  
                                                                                             
02 januari  20.00 - 22.30 u      
Nieuwjaarsreceptie 

09 januari  19.15 - 23.30 u 
Clubkampioenschappen 

16 januari  20.00 - 22.30 u  
23 januari  20.00 - 22.30 u 
30 januari  19.30 -           Competitie 
               
06 februari  19.30 -                      Competitie 
13 februari  19.30 -                       Competitie 
20 februari  19.30 -           Competitie 
27 februari  20.00 - 

05 maart  19.30 -           Competitie 
12 maart  19.30 -           Competitie 

15 maart (zo.)  0.9.00 - 17.00 u   
Open Montfoortse 

19 maart  19.30 -                       Competitie 
26 maart  19.30 -           Competitie 
   
02 april  19.30 -                      Competitie 
09 april  20.00 - 22.30 u 
16 april  20.00 - 22.30 u 
23 april  19.30 - 22.30 u         Competitie 
30 april  20.00 - 22.30 u 

07 mei  20.00 - 22.30 u 

14 mei  20.00 - 22.30 u  
Taartentoernooi      



 

St. Joseph  2/5 of 3/5 op maandagen  20.15 tot 22.15 u  

januari   06, 13, 20 en 27 
 
februari  03, 10 en 17 

maart    02, 09, 16, 23, en 30 

april   06 en 20 
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Sinterklaastoernooi 2019 

Intro 
Het gevoel van de sinterklaasperiode, tegenwoordig al in de 
nazomer startend (want al pepernoten in de winkels) wilden we 
zo lang mogelijk vasthouden. Oók als tegenhanger van de  
kerstuitstallingen vanaf, jawel, de zesde december.  
De ouwe man was nog niet eens ons land uit !  
Vandaar een laat sinterklaastoernooi, wel een week na pak-
jesavond. 

Deelnemers 
Het aantal deelnemers was mooi deelbaar door vier;  
erg belangrijk voor een dubbeltoernooi. 
Heel toevallig (of zijn er hogere machten aan het werk  
geweest?) hadden zich net zoveel competitiespelers als  
recreanten gemeld: 12 om 12. 
De opzet om duo’s te vormen, bestaande uit één competitie-
speler en één recreant was bij voorbaat dus al geslaagd.  
Verder was bij de samenstelling zoveel mogelijk gekeken naar 
de speelsterkte. 
Jammer genoeg moest een recreant (werk) en een competitie-
speler (griep) afnokken.  
Hierdoor waren we genoodzaakt steeds op één tafel een  
enkelspel te laten spelen. 
Achteraf met grote gevolgen.  

Twee kersverse leden zagen we in actie, zoals zij ook al op het 
Invitatietoernooi acte de présence gaven: Gerard Hartsink en 
Kees de Bruijn. Zij hadden de smaak van toernooien al duide-
lijk te pakken. 

Daartegenover misten we trouwe deelnemers die door (lang-
durige) ziekte er niet bij konden zijn: Gert Vermeulen, Gijs 
Kuijf, Joop van Muilwijk, Martin Ewald en Ron Knip.  
Veel sterkte toegewenst.  



Toernooi 
De start liet even op zich wachten omdat Tom Oostrom en 
Henk van der Sluijs iets te laat, maar toch, doodgemoedereerd 
met een volle beker hete koffie de zaal kwamen ingelopen.  
En wij maar wachten. 
Na een korte uitleg van de toernooiregels werd om 20.05 uur 
het eerste fluitsignaal ten hore gebracht. Twintig spelers/speel-
sters in de welbekende prachtige zwart/rode (of is het rood/
zwarte?) shirts met zwarte broek. Het blijft een fraai gezicht! 
Maar er staat twintig. 
We hadden toch 22 deelnemers?! Ja, dat klopt, maar er waren 
2 onverlaten met een lichtblauw shirt. Zij dachten: Sint en Piet 
zijn toch weg dus kunnen we als stoute kinderen toch niet 
meer meegenomen worden. Alhoewel, naar Spanje is met dat 
slechte weer hier toch geen straf. 

We genoten van hoe jullie genoten. Gezelligheid en ook ’n 
beetje spanning voelden we in de lucht hangen. En niet te ver-
geten: het speelplezier. En daar gaat het om. 

Tussen de rondes door en zelfs tijdens de wedstrijden (!) wer-
den de bakjes EPO leeggeroofd. 
Het was voor ons steeds maar weer kruidnoten, speculaasjes 
en niet te vergeten drop aanvullen. Vooral de krijtjes hadden 
aftrek. 

Oké, wel een lange inleiding. Maar nu aandacht voor het  
verloop van het toernooi. 

De 1e ronde was overduidelijk voor Henk van der Does met 92 
punten, die zijn tegenstander in een enkelspel verpletterde. 
Kees de Bruijn was duidelijk een slow-starter, maar zou zich 
later revancheren. 
Op plaats twee stond het duo Tom Oostrom/Pieter Schrama 
(52), gevolgd door het duo Erik-Jan Nap/Johan de Jong (49) . 
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Dat het er spannend aan toe kan gaan bleek in de 2e ronde. 
Wat te denken van Marja van der Pol/Gerard Oostveen -  
Carlos Bakker/Chris Koetsier 37-36. 
De duo’s  Henny Vermeer/Ton van Rossum en Wout de Bruijn/
Henk van der Does pakten in deze ronde de meeste punten 
(51), maar de meeste werd door de enkelspeler Erik-Jan  
gescoord (61). 
Hierdoor nestelde Erik-Jan zich op de tweede plaats en over-
schreed de 100 puntengrens net zoals Henk van der Does. 
Henny, Johan en Wout schurkten tegen deze grens aan. 

De 3e ronde liet alweer bij de enkelspelers de grootste over-
winning zien. Deze keer was het Johan de Jong. Spanning 
alom bij de wedstrijd Roy Kastelein/Gerard Oostveen - Detlef 
Stolker/Arie de Gelder: 39-36. 
De tussenstand na drie ronden vlak voor de pauze liet het 
beeld zien van een topdrie Henk van der Does, Erik-Jan Nap 
en Johan de Jong. Wel sloop Erik-Jan dichter naar de koplo-
per.  
De onderlinge puntenverhouding was respectievelijk: 177, 164 
en 154. 

Na een uur tafeltennissen was er gelegenheid om de spieren 
in de kantine eventjes rust te gunnen en een gratis drankje te 
nuttigen. Zoals gebruikelijk had het barmens (in dit geval Jan 
Tuls) de tafels in één lange rij gezet. Gezellig, zeker met de 
mooie kerstversiering van de naschoolse opvang. 

Daarna op naar de sporthal voor de twee laatste ronden. Na 
het beginsignaal was er op tafel 6 kleine paniek. Waar was 
Chris nou toch? Even later kwam hij eindelijk toch. Een plasje 
gepleegd, Chris? Leeftijd hè. Ook zagen we Kees en Arjen vrij 
spelen op een vrije plek naast de toernooitafels. Ze hadden 
eigenlijk mooi de opengevallen plaatsen kunnen innemen, zo-
dat we met 24 mensen konden dubbelen! 
 
28 



De grootste overwinning in de 4e ronde was voor het duo Henk 
van der Sluijs/Kees de Bruijn - Chris Koetsier/Peter van Koot-
en: 54-36. Heel spannend was het bij de match tussen  
Erik-Jan Nap/Gerard Oostveen - Marja van der Pol/Pieter 
Schrama: eerste set 24-17 en de tweede set 21-23. 
De topdrie was de 200 puntengrens overschreden met een 
amechtig gehijg in de nek door Ton van Rossum, Henny  
Vermeer en Henk van der Sluijs. 

Tijd voor de laatste ronde, waarin de duo’s bestonden uit al-
leen competitiespelers en alleen recreanten. We lieten hen ook 
langer spelen dan de 14 minuten in de vorige ronden. Volgens 
ons hebben ze daarvan niets gemerkt. Wij wel, ook door de 
uitslagen. Verder was er duidelijk meer sprake van spannende 
wedstrijden met als uitschieter de strijd tussen Henk van der 
Does/ Henny Vermeer - Henk van der Sluijs/Erik-Jan Nap.  
In de eerste game 33-22 en in de tweede game 21-30. 

Om tien over tien werd de laatste smash geslagen en spon-
taan door een ieder de hal leeggeruimd. 
Via al dan niet de douche stroomde de kantine vol om gezellig 
na te praten en nog lekker na te genieten van een drankje en 
hapjes. 
Geniet ook van de door Brigit gemaakte foto’s op de website. 

Einduitslag 
Voor ons was het al snel duidelijk dat de eerste drie plaatsen 
zouden worden ingenomen door deelnemers die een enkelspel 
moesten spelen. Voor de overige plaatsen maakten het echter 
(gelukkig) niets uit of men een enkelspel had gespeeld. 

Winnaar Henk van der Does werd al in de 1e ronde koploper 
en bleef dat netjes tijdens het hele toernooi. Goed gedaan en 
gefeliciteerd. 
Hij werd (op het denkbeeldige podium) geflankeerd door  
Erik-Jan en recreant Johan. 



De vierde plaats werd  behaald door Henny Vermeer. Een 
mooie uiting van Girl Power.  
Wat verder opvalt in de uitslag is: 

- een wisselend beeld van recreanten en competitiespe-
lers. Een goede mix en zeker voor herhaling vatbaar 

- precies dezelfde plaats en hetzelfde aantal punten als in 
2018 voor Johan de Jong 

- tweemaal ex aequo, waarvan o.a. de De Bruijntjes  
- het spelplezier, óók bij de nieuwelingen. 

De bekendmaking van de einduitslag werd natuurlijk gelar-
deerd met het zoeken van een sinterklaaspakje. Er waren ver-
rassende bij, zoals een berg toiletpapier. Gelukkig ongebruikt. 
Ook zagen we wijn, likeur 43, berenburger, koffielikeurtje, maar 
ook leeswerk, wierookstokjes en niet te vergeten Axe. 

Natuurlijk staan gezelligheid, sportiviteit en enthousiasme bo-
venaan, maar een vleug(je) competitie is toch ook belangrijk. 
Je wilt toch graag ergens om spelen. Vandaar de uitslag: 

01
.

Henk van der Does 281 12
.

Marja van der Pol-
Timmer

211

02
.

Erik-Jan Nap 261 13
.

Gerard Oostveen 209

03
.

Johan de Jong 246 14 Dirk Akkermans 207

04 Henny Vermeer-van 
Silfhout

234 15
.

Kees de Bruijn 205

05
.

Henk van der Sluijs 229 16
.

Wout de Brijn 205

06
.

Tom Oostrom 227 17
.

Roy Kastelein 201



Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de inbreng en gezellig-
heid. 

Namens de organisatie (Jan de Jong, Brigit Kers en mijzelf), 
Albert van Wieringen 
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07
.

Ton van Rossum 224 18
.

Peter van Kooten 196

08
.

Detlef Stolker 222 19
.

Pieter Schrama 192

09
.

Carlos Bakker 217 20
.

Chris Koetsier 180

10
.

Leo van Passen 217 21
.

Hans Jager 177

11
.

Arie de Gelder 215 22
.

Gerard Hartsink 152







 

Leden die een defibrillator kunnen bedienen 

Tom Oostrom 
Henk v.d.Does 
Detlef Stolker 
Dirk Akkermans 
Henny van den Haselkamp 

De defibrillator (AED) hangt in het kamertje links van de  
beheerderruimte. 

Tevens zijn in de kantine coolpacks en een EHBO-trommel 
aanwezig voor het geval dat. 
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BELANGRIJK OM TE WETEN 

SPORTZALEN            Sporthal Hofland (donderdag) 
                                     Bovenkerkweg 
                  Tel: 06-12767158 
Speeltijd:              Vanaf 19.30 uur en verder zie rooster 

                  Verenigingsgebouw St.Joseph (maandag) 
                  Heiliglevenstraat 4 
               Tel: 0348 - 471473 
Speeltijd:                  Vanaf 20.15 uur 

CONTRIBUTIE 

Senioren                       Recreatief     Competitie     Winterleden      
                                      € 59,-                € 85,-               € 84,-      
                                                                                                    (okt. t/m maart) 

Deze bedragen zijn op basis van een half jaar.  De bondscontributie die hierbij  
inbegrepen is kan door de bond veranderd worden. 
De contributie wordt per seizoen ( juli t/m juni) in twee gelijke termijnen 
geïncasseerd: op 1 oktober en op 1 februari. 

Voor nieuwe leden is een doorlopende incasso verplicht. 

BANKRELATIE                     RABOBANK Utrechtse Waarden e.o.Montfoort 
                                                 Rek. nr. NL55RABO0134 6.800 73 

OPGEVEN VOOR COMPETITIE 

Henny van den Haselkamp Tel: 471146 

WEBSITE:  www.ttv-deschans.nl 

MAIL:  info@ttv-deschans.nl 

INSCHRIJVEN/ AFMELDEN 

Inschrijven en afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij  
Henk van der Does. 
Let op! Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren  
per 1 januari of per 1 juli. 
Indien men na deze datum opzegt is nog een half jaar contributie 
verschuldigd. 



Commissies 

Materialencommissie        Ontspanningscommissie        Clubblad 
Dirk Akkermans                 Vacature                                 Martin Ewald 
Joop Muilwijk               of Brigit Kers 
  
Kascontrolecommissie      Clubkampioenschappen        Taartentoernooi 
Chris Koetsier                 Henk van der Sluijs                Dirk Akkermans 
Arie de Gelder                   Ton van Rossum                    Martin Ewald 
res.: Joop Jansen 
  
Sinterklaastoernooi          Uitwisselingscommissie          Ledenadmin. 
Jan deJong                      Pieter Schrama                     Henk van der Does  
Albert v.Wieringen            Henk Schulten   
Brigit Kers 

Kantine                Open Montfoortse            Website 
Henk Schulten                Henk van der Sluijs            Brigit Kers 
Jan Tuls                            Ton van Rossum 
Ida v.d.Haselkamp            Arjen van Santen   
Henny v.d.Haselkamp 

Ledenwerfcommissie       Feestcommissie 
Tom Oostrom                   Henny vd Haselkamp 
Jaap van Houten             Jaap van Houten 
Chris Koetsier                Wout de Bruin  
Johan de Jong 
Brigit Kers 

Ereleden:             Leden van verdienste:   
Joop van Silfhout                                   Gerrit le Noble 
Arthur Kers   †                                      Wim Kok  † 
Henk Moolenaar   † 
Kees de Kamper 
Chris Koetsier 
Herman Ott   † 
Henny van den Haselkamp 
Martin Ewald 

De verantwoordelijkheid voor de publicaties in dit clubblad berust volledig bij de redactie! 
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	Dementie-vriendelijke gemeente Montfoort
	Nederland wil dementie-vriendelijk worden.
	Het is of wordt volksziekte nummer 1, we krijgen er allemaal op de een of andere manier mee te maken.
	Wie heeft er nog niet in de eigen omgeving (familie, kennissen, vrienden of buren) met dementie te maken gehad?
	Mensen zijn vaak verward, angstig of verdrietig. Verdwalen, weten niet welke dag het is. Trekken zich terug. Raken spullen kwijt. Zijn onrustig. Begrijpen je soms niet meer.
	Zien dingen die er niet zijn.
	Weet je dan ook wat je moet doen? Hoe je kan helpen?
	Heb je oog voor wat iemand nog wel kan?
	Laat iemand met dementie in zijn of haar waarde.
	En maak dementie bespreekbaar.
	Montfoort wil een dementie-vriendelijke gemeente worden.
	De SWOM (Stichting WelzijnOndersteuning Montfoort &
	Linschoten) heeft van de Gemeente de opdracht gekregen te onderzoeken en organiseren hoe de Gemeente Montfoort en Linschoten dementie-vriendelijk kan worden.
	De SWOM zelf heeft eind 2018 het certificaat dementie-vriendelijke organisatie behaald.
	Er is een kerngroep gevormd, waarin vertegenwoordigers zitten van o.a. ondernemers, winkeliers, verenigingen en dus ook sportorganisaties.
	Deze gaan proberen alle organisatie van klein tot groot bekend te maken met het fenomeen dementie.  15
	En wat je als organisatie of vereniging kunt doen om zowel mensen met dementie als mantelzorgers op zo goed mogelijke wijze deel te laten nemen in onze samenleving.
	Het is zo belangrijk dat er begrip komt voor mensen met dementie én voor de omgeving, de mantelzorgers. Vergeet ook hen niet!
	Wat is er nu belangrijk?
	In de eerste plaats de benadering.
	Doe dat op een rustige manier, stel iemand gerust.
	Kijk iemand aan. Geef iemand met dementie de tijd om te reageren.
	Vraag of je mag helpen, even mag meedenken.
	Sluit het gesprek goed af, bv. “dank je wel dat ik even mocht meedenken”.
	Op samendementievriendelijk.nl  is veel informatie te vinden.
	Laten we als sportvereniging ook oog hebben voor mensen met dementie en
	hun mantelzorgers!
	een wisselend beeld van recreanten en competitiespelers. Een goede mix en zeker voor herhaling vatbaar
	precies dezelfde plaats en hetzelfde aantal punten als in 2018 voor Johan de Jong
	tweemaal ex aequo, waarvan o.a. de De Bruijntjes
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