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Wedstrijdsecretaris      Henny van den Haselkamp 
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VAN DE REDACTIE   

Ditmaal geen voorwoord van de voorzitter, maar wel een 
prachtig verhaal over het gespeelde invitatie-toernooi van de 
onze oud-voorzitter Johan de Jong! 
Daarnaast ook een schitterend verslag van onze vorige  
penningmeester Albert van Wieringen betreffende het Sinter-
klaastoernooi! 
We hebben halverwege het seizoen de najaarscompetitie  
achter de rug zonder promoties, maar ook zonder degradaties. 
Henny heeft nog wat uit de oude doos gevonden, leuk! 

Vanaf deze plek wens ik een ieder fijne kerstdagen en een 
sportief en vooral gezond 2023. 

Met sportieve groet, 

Brigit Kers 

 



Rabo Clubsupport 2022 

De resultaten van de actie Rabo ClubSupport 2022:  

Het aantal stemmen (25) op onze vereniging leverde het 
mooie bedrag op van € 389,97. 
  
Elke stem was € 15,60 waard! 
  
Wij willen alle mensen die op De Schans hebben gestemd heel 
hartelijk bedanken voor jullie steun. 

namens het bestuur, 
penningmeester Brigit 

 
 

Toernooien in 2023 

Clubkampioenschappen  12 januari 2023 

Open Montfoortse         zondag 19 maart 2023 

Taartentoernooi   25 mei 2023 

 



Invitatietoernooi 24 november 2022 

Het is donderdagavond 24 november 2022 om 19.30 uur. 
De Sporthal Hofland is voor wat het noordelijke deel betreft 
nog leeg. 
In de kantine heeft kantinebeheerder Henny van de Hasel-
kamp een groot aantal tafels op een rij gezet met aan weers-
zijde een grote hoeveelheid stoelen. Het koffiezetapparaat 
staat al aan en al het water de juiste temperatuur heeft begint 
de koffiepot zachtjesaan vol te lopen. 
Om een paar minuten over half acht melden zich de eerste 
spelers al dan niet vergezeld van een invitée. Eerst omkleden 
of eerst koffiedrinken. Het maakt niet uit, als men maar terug-
komt voor de vers gezette koffie van Henny. 
Om 2 minuten voor acht is iedereen binnen om al dan niet te 
genieten van een heerlijke kop koffie. Maar liefst 14 gastspe-
lers zijn door de leden en de vereniging uitgenodigd om die 
avond te komen spelen. Onder de aanwezigen bevindt zich 
iemand die zich op de Montfoortse Jaarmarkt heeft laten  
verleiden om op uitnodiging te komen spelen. 
Na een warm welkom, het noemen van de poule-indeling en 
na een korte uitleg van hoe het spel gespeeld dient te worden, 
stormt de meute de kantine uit naar de sporthal. Daar staan  
2 keer 3 tafeltennistafels klaar om bespeeld te worden. 
Nadat iedereen zo’n beetje is ingespeeld gaat het toernooi los. 
De hoofden worden roder, er komen zweetdruppels op het 
voorhoofd en ook natte ruggen worden waargenomen.  
Er wordt met een geweldige inzet gespeeld. 
Complimenten worden uitgedeeld voor het terugbrengen van 
bijna onhoudbare ballen; er wordt gejuicht bij fantastisch  
gescoorde punten; er wordt gelachen om komische standjes 
en sommigen vallen op de grond na het spelen van een  
spannende rally waarbij dan uiteindelijk nog een punt wordt 
gescoord. 
Na drie ronden spelen wordt een pauze ingelast om de vocht-
balans weer wat in evenwicht te brengen. Op kosten van 



de vereniging kan in de kantine iets worden gedronken. 
 
Het is niet de bedoeling om in de kantine te blijven, want er 
moeten nog twee ronden gespeeld worden. 
Voor het ene duo is de vierde partij het begin van een eerste 
overwinning, maar voor een ander duo is er geen eer meer te 
behalen. Men mag ervan uitgaan dat men in de eerste drie 
ronden goed is ingespeeld en dat dit zich na de pauze uitbe-
taalt in gamewinst of een overwinning. 
Na vijf ronden spelen lijkt het kaarsje opgebrand. Dat geldt nog 
niet voor twee duo’s van vaders tegen zonen. Terwijl de zaal al 
praktisch leeg is, spelen zij nog een fanatieke strijd uit, die 
vooralsnog eindigt in een stand van 1 – 1. Dat moet dus nog 
een vervolg krijgen. 
Eenmaal omgekleed zoekt iedereen weer de warmte van de 
kantine op, waar iedereen geniet van een aangeboden drank-
je. Samen met de door Albert en Trees klaargemaakte hapjes 
gaat het er goed in. 
  
De uitslag bleek niet verrassend. Met overmacht won het duo 
Henk van der Sluijs en zijn collega Ron Triep in poule 1; alle 
partijen zetten zij naar hun hand.  
Zij weten wat samenwerken is. 
  
In poule 2 blijken twee duo’s met 7 punten bovenaan te staan. 
Uit een nadere bestudering van het aantal tegenpunten is ge-
bleken dat het duo Marja van de Pol en Erik van Kooten uit-
eindelijk de minste tegenpunten hebben moeten incasseren, 
zodat zij – ten koste van Jaap van Houten en zijn snooker-
vriend Mark – tot uiteindelijke winners kunnen worden uitge-
roepen. (een verschil van 16 punten) 
Teruggekeken kan worden op een zeer geslaagd toernooi, 
waarbij het plezier in het spelen in de sporthal zorgde voor een 
sfeervolle ambiance. 
In de kantine bleef het nog lang gezellig en de airfryer moest 
zelfs nog even uit de kast worden gehaald. 
 



 
 
Heel veel dank aan de leden die de moeite genomen hebben 
om mensen uit te nodigen; dank aan Henny voor de verleende 
dienst in de kantine; ook aan Albert en Trees voor het verzor-
gen van de hapjes en aan iedereen die coöperatief heeft mee-
gewerkt om dit toernooi te doen slagen. 
  
Johan de Jong, organisator van het Invitatietoernooi 
  
Voor wie de resultaten nog eens nader wil bestuderen, die 
vindt hieronder de uitslagen. 

Voor wie de resultaten nog eens nader wil bestuderen, die 
vindt hieronder de uitslagen. 
 
WEDSTRIJDFORMULIER 6-KAMP (poule 1) 
  

 

KOPPELS r 
1

r 
2

r 
3

r 
4

r 
5

uitsla
g

1 Carlos Bakker 
Martin de Bruin

1 0 1 1 0 3

2 Gijsbert Klein 
Gerard van Blokland

0 0 2 2 2 6

3 Ton van Rossem 
Stephan Spanenburg

0 1 0 1 0 2

4 Gerard Oostveen 
René Sangers

2 2 1 0 1 6

5 Henk van der Sluijs 
Ron Triep

2 2 2 2 2 10

6 Tom Oostrom 
Marcel Swaak

1 1 0 0 1 3



WEDSTRIJDFORMULIER 6-KAMP (poule 2) 

RONDE 
1

1e game 2e game Uitslag RONDE 
2

1e game 2e game Uitslag

1. 1-6 21-19 13-21 1-1 4. 1-5 13-21 15-21 0-2

2. 2-5 18-21 14-21 0-2 5. 2-4 18-21 18-21 0-2

3. 3-4 13-21 11-21 0-2 6. 3-6 15-21 21-15 1-1

RONDE 
3

1e game 2e game Uitslag RONDE 
4

1e game 2e game Uitslag

7. 1-4 22-20 17-21 1-1 10. 1-3 24-22 19-21 1-1

8. 2-3 21-11 21-11 2-0 11. 2-6 21-18 21-19 2-0

9. 5-6 21-14 21-16 2-0 12. 4-5 13-21 12-21 0-2

RONDE 
5

1e game 2e game Uitslag

13. 1-2 14-21 17-21 0-2

14. 3-5 9-21 8-21 0-2

15. 4-6 21-15 19-21 1-1



 

KOPPELS r 
1

r 
2

r 
3

r 
4

r 
5

uitslag

1 Herma van Mourik 
Ilse Koning

0 0 0 1 1 2

2 Justin Klein 
Lucas van Blokland

1 0 1 2 1 5

3 Stein Losekoot 
Albert van Wieringen

0 0 1 2 1 4

4 Henk van der Does 
Willem van Vulpen

2 2 2 0 0 6

5 Marja van de Pol 
Erik van Kooten

1 2 1 2 1 7 (min 
tegen)

6 Jaap van Houten 
Mark ……..

2 2 1 0 2 7

RONDE 
1

1e game 2e game Uitslag RONDE 
2

1e game 2e game Uitslag

1. 1-6 14-21 20-22 0-2 4. 1-5 18-21 18-21 0-2

2. 2-5 12-21 21-18 1-1 5. 2-4 13-21 12-21 0-2

3. 3-4 25-27 18-21 0-2 6. 3-6 17-21 12-21 0-2

RONDE 
3

1e game 2e game Uitslag RONDE 
4

1e game 2e game Uitslag

7. 1-4 8-21 11-21 0-2 10. 
1-3

16-21 19-21 0-2

8. 2-3 21-19 21-18 2-0 11. 
2-6

21-15 25-23 2-0

9. 5-6 21-12 16-21 1-1 12. 
4-5

18-21 15-21 0-2

RONDE 
5

1e game 2e game Uitslag

13. 1-2 21-19 16-21 1-1

14. 3-5 21-7 16-21 1-1

15. 4-6 14-21 18-21 0-2









Sinterklaastoernooi 2022 
Intro 
Na 3 jaar eindelijk weer een Sinterklaastoernooi. 
Het begint met een digitale uitnodiging. Na jouw opgave ont-
vang je verdere informatie over het tijdstip van start. Wat moet 
de deelnemer doen? Natuurlijk een pakje/cadeautje kopen, de 
tas inpakken met sportkleding en naar de Hoflandhal komen. 
Gemakkelijker kan het niet. 
Zou men zeggen, maar dan ontstaat er een slapstick. 
  
Shirts en broekje (een bijdrage van Johan) 
In kleedkamer 1 is het een drukte van belang. 
Sporttassen worden uitgepakt en als men iets niet kan vinden 
wordt de inhoud omgewoeld. 
Ton van Rossum komt allereerst tot de ontdekking dat hij een 
verkeerd shirt heeft meegenomen. Na nog eens goed in de 
sporttas gekeken te hebben blijkt dat hij over twee shirts be-
schikt. Ook het shirt van De Schans zit in de tas. 
Dan de korte broek. Dit is niet te vinden. Twee shirts, maar 
geen korte broek. 
Ton geeft aan naar huis te gaan om een korte broek te halen. 
Maar Johan is van mening dat dat niet nodig is. 
  
In de sporthal Hofland is in de EHBO-ruimte een rijk arsenaal 
van achtergebleven kleding. Daarin zitten inderdaad zwarte 
sportbroekjes. 
Die blijken echter te klein voor het omvangrijke middel van 
Ton. 
Carlos lijkt uitkomst te bieden. Hij is bereid zijn sportbroekje 
aan Ton uit te lenen en het voor Ton te kleine broekje aan te 
trekken. 
Het zou kunnen, maar Carlos denkt dat hij punten gaat verspe-
len omdat hij zich in dit krappe broekje moeilijker kan bewe-
gen. Broekjes weer uit en Carlos zijn eigen sportbroekje. 
Dan blijkt er uit een van de aanwezige sporttassen nog een 
lange zwarte trainingsbroek te voorschijn te komen waarin Ton 
zich goed kan bewegen en waarmee hij het gehele toernooi 



kan uitspelen. Door dit gedoe zal Ton pas op de 13e plaats 
eindigen. Weer wat geleerd, Ton. 
  
Deelnemers 
Van de 35 leden hebben 17 leden zich opgegeven. 
De anderen zijn aan het werk, te oud, ziek (Wout, 
beterschap !) of hebben geen interesse. 
De verhouding competitiespeler: recreant was in 2019 nog  
fifty-fifty nu 5-12. 
Andere opvallende zaken: Dion van Harten en Michiel Zijlstra 
komen voor het eerst in actie op een sinterklaastoernooi, Mi-
chiel viert zijn 49e verjaardag en Frank Sangers is na 5 jaren 
weer helemaal back in town. 
Voor Arie de Gelder nadert het einde in Montfoort omdat hij 
naar Amersfoort gaat verhuizen. 
  
Kleding 
Het is een prachtig gezicht om (bijna) alle deelnemers in de 
bekende rood/zwarte outfit te zien spelen én met de zwart/rode 
fleece jack van Carrosserie Bakker. 
Het is behoorlijk fris in de hal. 
  
Toernooi 
Wij genieten van hoe jullie genieten. 
Gezelligheid is troef, maar een beetje spanning ontbreekt na-
tuurlijk ook niet. 
  
Voor, tussen en zelfs tijdens de wedstrijden worden de bakjes 
kruidnoten ( 1.000 gram) en zachte zoete drop (550 gram) 
leeggeroofd. Alsof men in de sinterklaastijd al niet genoeg had 
gesnoept! 
  
Ronde 1 
De duo’s Herma/Dirk (61 punten) en Gijsbert/Henk vd Does 
(55 punten) geven gelijk hun spreekwoordelijk visitekaartje af. 
Zeker gelet op het gemiddelde van alle deelnemers: 
45 punten. 



Ronde 2 
Deze ronde wordt duidelijk gewonnen door het duo Gijsbert/
Dion met 53 punten, op de voet gevolgd door het duo Herma/
Michiel met 51 punten. Het gemiddelde van 37 punten is 
schrikbarend laag. Nu al moe? Is er sprake van een verdedi-
gende tactiek? 
Vijf spelers overschrijden de 100 puntengrens. 
  
Ronde 3 
Frank komt na een slow-start helemaal los. Samen met Arie 
haalt hij 60 punten. Arie natuurlijk ook. Henk vd Does en Leo 
blijven 7 punten achter. Het gemiddelde stijgt gelukkig weer 
(42 punten). 
  
Tussenstand 
Na zo’n driekwartier zuivere speeltijd is het tijd om de spieren 
in de kantine eventjes rust te gunnen en de droge kelen voch-
tig te maken. En dat op kosten van de zaak. Lekker warm na 
een bezoek aan de sporthal. 
Als pauzekampioen (een variatie op winterkampioen in de 
voetballerij) laat Herma al haar mannelijke concurrenten achter 
zich. Arie, Johan en Leo volgen in haar slipstream. 
  
De enige supporters vanavond melden zich precies op tijd om 
in de kantine ook een drankje te drinken. Daarna zullen zij met 
name de verrichtingen van zoon/broer/vriend gadeslaan. Tus-
sen haakjes: Dion moet heel toevallig op tafel 4 vlak voor hun 
neus de laatste rondes spelen. 
  
Ronde 4 
Het duo Henkie en Henkie heeft het juiste stimulerend middel 
tot zich genomen.  
Dat blijkt wel uit de verpletterende en hoogste score van van-
avond: 62 punten. 
Herma en Tom worden tweede met 55 punten.  
In deze ronde wordt het hoogst gemiddelde behaald 
met 46 punten. 



Een bezoek aan de kantine werpt wel zijn vruchten af! 
  
Ronde 5 
In de laatste ronde zien we dat men in spannende en gelijk 
opgaande wedstrijdjes nog even wil laten zien hoe goed men 
kan tafeltennissen. We laten ze maar langer spelen; we krijgen 
er geen genoeg van. Vind je het gek zo achter de tafels. 
Ton wil zelfs nog wel langer spelen; eindelijk heeft hij met z’n 
maat (in dit geval Michiel) winst behaald. 
Deze ronde is duidelijk voor Gijsbert en Henk vd Sluijs met 56 
punten. 
  
Om 10 voor 10 wordt de laatste smash geslagen en spontaan 
ruimt iedereen de sporthal leeg. Michiel is de laatste die de 
zaal verlaat en vraagt of hij nog extra punten krijgt voor het op-
ruimen !?  
  
Einduitslag 
Herma als enige vrouw onder de deelnemers laat iedereen 
haar hielen zien met 264 punten. Alleen Henk vd Sluijs moet zij 
naast zich dulden.  Beiden van harte gefeliciteerd. 
Herma is in de eerste 4 speelrondes constant in de top aan-
wezig. 
Alleen in de laatste ronde is het kaarsje bijna op. 
Henk slaat vooral zijn slag (letterlijk en figuurlijk) in de 4e en 5e 
ronde. 
  
De andere Henk (vd Does) eindigt als derde met 255 punten, 
net één puntje meer dan Arie. 
  
De bekendmaking van de einduitslag wordt opgevrolijkt door 
het kiezen van een pakje. 
Tom boft dubbel omdat hij een prachtige rijm van de jarige  
Michiel mag voorlezen. 
 



Dit alles onder de bezielende leiding van barkeeper Henny, die 
elke donderdagavond voor iedereen klaar staat. Bedankt. 
  
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. Herma van Mourik 264

Henk van der Sluijs 264

03. Henk van der Does 255

04. Arie de Gelder 254

05. Johan de Jong 249

06. Michiel Zijlstra 239

07. Tom Oostrom 233

08. Gijsbert Klein 232

09. Leo van Paasen 226

10. Frank Sangers 223

11. Dirk Akkermans 217

12 Dion van Harten 209

13. Ton van Rossum 199

14. Carlos Bakker 186

15. Hans Jager 176

16. Gerard Oostveen 171

17. Pieter Schrama 148



Tot slot wordt iedereen hartelijk bedankt voor de inbreng, het 
helpen opbouwen/opruimen en de gezelligheid. 
  
Volgend jaar weer !? 
  
De organisatie, 
Brigit en Albert 

  



  
  

 





EINDRESULTATEN NAJAARSCOMPETITIE  2022 

Team  1  2e klasse  C 

REGA  3             8-53              Arjen                13-24 =  54 % 
OTIO  1              8-47              Kees                  8-21 =  38 % 
De Schans  1     8-42              Bert                  16-21 =  76 % 
Gispen  3           8-37              Jan Tuls             1-  6 =  17 % 
Hilversum  8      8-21               Dubbel               4- 8 =  50 % 
  
Team  D1  3e klasse  F 
  
ATC Almere  1  10-39             Tom                    8-12 =  67 % 
SVO  2             10-33              Henk                  5-12 =  42 % 
De Schans  1   10-32              Frank                 5-  6 =  83 % 
TVP  4              10-16              Henny               5-10 =  50 % 
Woerden  2      10-16              Dubbel              9-10 =  90 % 
Maarssen  4     10-14   
  
Team  D2  5e klasse  C 

Hilversum  5       8-37              Henk                  7-16 =  44 % 
Leerdam  4         8-21              Leo                    5-16 =  31 % 
HTV  2               8-19               Dubbel               5-  8 =  63 % 
De Schans  2      8-17                           
SVE  7               8-  6 
  
Team  D3  5e klasse  H 

TVA  2             10-41               Dirk                    3-14 =  21 % 
HTTC  1           10-34              Marja                 8-12 =  67 % 
WIK  2              10-22              Henny               5-14 =  36 % 
De Schans  3    10-19             Dubbel 
Bijmaat  5         10-17                      
Fletio  4            10-17               



                                                                                          
Team  1  
Op een nette 3e plaats geëindigd, prima resultaat. 
In het voorjaar weer 2e klas ballen. 
  
Team D1 
Team 1 van de duo’s 3e geworden met 16 pnt, voor op de nr. 4. 
De herintrede van Frank ging op een monsterlijk foutje na  
perfect. 
Dus volgend seizoen weer 3e klas. 

Team D2 
Team D2 4e geworden, dus voldoende voor handhaving. 
In het voorjaar weer 5e klas. 
  
Team D3 
Team D3 speelde voor het eerst 5e klas en handhaafde zich 
soepeltjes. In het voorjaar doorgaan in de 5e klas. 
  
  

Geen kampioenen en geen degradanten deze competitie.  
  
Volgend seizoen starten we weer met duo 1 team meer. 
Jan en Henny gaan het weer met zijn 2en proberen in de duo 
klasse 3. 
  
Bedankt allemaal voor de medewerking om de competitie zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. 
  
Ik wens iedereen vast fijne kerstdagen en een voorspoedig, 
gezond en sportief 2023 toe. 
  
  
W.S. Henny van den Haselkamp 
                                                                     



TEAMINDELING VOORJAARSCOMPETITIE  2023 
  
Blij met 1 team meer.  
  
Team  1  2e klas                            Team  D1  3e klas 
 
Arjan van Santen                          Tom Oostrom 
Kees de Kamper                           Henk van der Sluijs 
Bert Rademaker                           Frank Sangers 
                                                
  
Team  D2  3e klas                 
 
Jan Tuls                                                    
Henny van den Haselkamp                                              
    
 
Team D3  5e klas       
 
Leo van Paasen 
Henk Schulten     

                                          
Team  D4  5e klas                          

Dirk Akkermans                                                
Marja van den Pol-Timmer                                            
Henny Vermeer-v. Silfhout                                                         
                                                
                                    
  
  
W.S. Henny van den Haselkamp 



Speel avonden in Sporthal op de donderdagen 
De speeltijden zijn van 19.30 uur t/m 22.15 uur, echter op de 
avonden dat het trio team thuis speelt is dit van 19.30 uur t/m 
23.15 uur. 

De aanvangstijden thuis voor team D2 en 3 is 20.00 uur i.p.v. 
19.45 uur. 

2023 
 5 januari   19.30 - 22.15 uur Nieuwjaars 
        borrel 
12 januari   19.15 - 23.30 uur Clubkampioen 
                                                                                    schappen 
19 januari   19.30 - 22.15 uur 
26 januari   19.30 - 22.15 uur 

  2 februari   19.30 - 22.15 uur 
  9 februari   19.30 - 22.15 uur 
16 februari   19.30 - 22.15 uur 
23 februari   19.30 - 22.15 uur 

  2 maart   19.30 - 22.15 uur 
  9 maart    19.30 - 22.15 uur 
16 maart    19.30 - 22.15 uur 
23 maart   19.30 - 22.15 uur 
30 maart   19.30 - 22.15 uur 

  6 april   19.30 - 22.15 uur 
13 april   19.30 - 22.15 uur 
20 april   19.30 - 22.15 uur 

11 mei    19.30 - 22.15 uur 
25 mei   19.30 - 22.15 uur   Taartentoernooi 
                                                                                              
   



UIT DE OUDE DOOS 

Wedstrijdleider  
Herman van Bakel 

 

                



Verslag kampioenschap van De Schans 2 in 2002 



 
Henny van  
Silfhout  

en  

Kees de 
Kamper 

                                                            

 



Bericht/vraag 

Na afloop van het Sinterklaastoernooi miste ik mijn  
tafeltennisbatje. 
Het is het batje dat ik van ons overleden ere-lid Henk 
Molenaar heb gekregen. 
In het donkerbruine handvat staat zijn naam zelfs te 
lezen. 
Heeft iemand dit per ongeluk meegenomen? 
Kijk s.v.p. nog eens naar het batje in je sporttas? 
Naast mijn sporttas stond wel een ander batje, maar 
dat was niet van mij. 
Ik hoor het graag. 

Johan de Jong 

 





                                                                                             

Leden die een defibrillator kunnen bedienen 

Tom Oostrom 
Henk van der Does 
Detlef Stolker 
Dirk Akkermans 

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. 

 



BELANGRIJK OM TE WETEN 

SPORTZAAL            Sporthal Hofland  (donderdag) 
       Bovenkerkweg 
       Tel: 06-12767158 
 
 
CONTRIBUTIE 
       Recreatief   Competitie 

Senioren      € 64,00      € 91,00  

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. 
Voor de huidige leden geldt deze verplichting nog niet, maar het wordt wel 
van harte aanbevolen. 

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  Clubblad                       
Dirk Akkermans   Brigit Kers 
Henk van der Does     

Kascontrolecommissie Clubkampioenschappen Taartentoernooi 
Henk Schulten   Henk van der Sluijs  Dirk Akkermans 
Gijsbert Klein                  Ton van Rossum   Henk van der Does 
res. Gerard Oostveen        Brigit kers 
  
Sinterklaastoernooi  Ledenadministratie     
Brigit Kers    Henk van der Does 
Albert v.Wieringen   

Kantine     Open Montfoortse  Website/PR 
Henny v.den Haselkamp Henk van der Sluijs  Leo van Paasen 
Wouter de Bruijn   Ton van Rossum 
                  Arjen van Santen    

Ledenwerfcommissie  Jubileumcommissie 
Tom Oostrom   Henny v.den Haselkamp 
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   †      Albert van Wieringen 
Kees de Kamper 
Chris Koetsier 
Herman Ott   † 
Henny van den Haselkamp 
Martin Ewald 
Johan de Jong 

De verantwoordelijkheid voor de publicaties in dit clubblad berust volledig bij de redactie
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