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VAN DE REDACTIE

De tafeltenniswereld werd stil gezet in maart. De competitie
werd plotsklaps afgebroken. Recreanten konden niet meer
lekker een balletje slaan. Niets kon meer.
Het coronavirus sloeg genadeloos toe. We hopen dat u en uw
naasten er heelhuids doorheen zijn gekomen.
Maar nu mogen we weer, wel met restricties!!
Laten we ons allemaal vooral aan alle maatregelen houden.
De competitie gaat weer beginnen, verderop de indeling van
de teams. Helaas voor sommige teams moet er vanaf 0 punten
begonnen worden. Ik “zag” wel een paar teams kampioen
worden. Vooral duoteam 5 met Henk, Erik-Jan en Henrik
stonden er goed voor. Maar ook de duoteams 2 en 3 stonden
op een gedeelde 1e plaats.
Dan moeten jullie het nu maar doen mannen!
Onze voorzitter heeft (o.a.) een mooi stuk geschreven over
onze vorige redacteur, Martin. Martin enorm bedankt!
En over Gert, het is jammer dat het niet meer gaat.
De redactie wenst een ieder, een ongestoord, mooie start van
het nieuwe tafeltennis-jaar.
Brigit
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Van de voorzitter
We zijn het kalenderjaar 2020 – ons jubileumjaar – zo lekker
gestart met 53 leden en al snel hebben we weer twee nieuwe
leden aan de ledenlijst kunnen toevoegen: Marianne Hagoort
en Harmjo Blom. Van harte welkom; fijn dat jullie de stap
hebben gezet om bij onze vereniging te komen spelen.
Maar dit spelen is dit voorjaar helaas van korte duur geweest.
Op donderdag 12 maart 2020 is er voor het laatst in de sporthal Hofland gespeeld. Daarna is de competitie stil gelegd en
zijn alle sportactiviteiten tot nader order opgeschort.
De reden is het om zich heen grijpende coronavirus. Er volgde
een intelligente lock-down met ingrijpende gevolgen voor de
maatschappij. Blijf thuis, werk vanuit huis, geen handen
schudden, handen vaker wassen/ontsmetten en afstand
houden en dat terwijl je je zo graag onder meer zou willen
uitleven in het spelen van een partijtje tafeltennis.
Het betekent omschakelen dus. Ook voor het bestuur.
Wat te doen?
Er zijn geen kampioenen te huldigen. In normale omstandigheden zouden die er zeker zijn geweest. Dan maar een
digitaal bloemetje voor iedereen.
Geen taartentoernooi aan het einde van het seizoen. Dan
maar zelf aan het bakken, maar ik moet zeggen het chipolatataarten-recept is niet eenvoudig. Toch zijn er leden geweest
die het er niet bij hebben laten zitten. Op onze website vind je
een paar foto’s met smakelijk uitziende taarten.
Wanneer zouden we weer kunnen spelen en komt er iets
terecht van ons Jubileumfeest? De verwachting was aanvankelijk dat we weer snel het tafeltennissen zouden kunnen
hervatten, maar in de loop van de tijd is het vraagteken steeds
groter geworden. Wat wel duidelijker werd, is dat we nog even
met het coronavirus zullen moeten zien te leven en dat de
RIVM-richtlijnen vooralsnog het 2e halfjaar 2020 van kracht
zullen blijven.
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Met die wetenschap in het achterhoofd heeft het bestuur na
ampel beraad helaas moeten besluiten om iedereen te
informeren, dat het geplande jubileumfeest, dat gepland stond
voor 7 november 2020, door te schuiven naar volgend jaar.
Een feest op 1,5 meter samen met een groot aantal mensen
- leden en partners - die in de groep ‘kwetsbaren’ is ingedeeld,
dat lijkt ons gelet op de huidige stand van zaken niet
verantwoord.
Maar zoals een van de leden reageerde: ‘Wat in het vat zit
verzuurt niet’. We houden het dus gewoon tegoed; er is
tenslotte voor gespaard.
Ook een tafeltennisdemonstratie in St Joseph die we gepland
hadden is gecanceld.
Wat kan er dan nog wel?
De competitie.
Zoals het er nu naar uitziet gaat voor ons op donderdag 3 september 2020 de sporthal Hofland weer open. Op het moment
dat ik dit schrijf is nog niet helder hoe het corona-protocol voor
Sporthal Hofland zal luiden en aan welke procedureregels we
ons hebben te houden. Van de afdeling Midden van de NTTB
hebben we inmiddels een speelschema ontvangen en dit is
aan de competitiespelers toegezonden. Daaruit is te destilleren
dat voor De Schans hier in Montfoort de eerste competitiewedstrijden op donderdag 17 september 2020 zullen worden
gespeeld. Er is woensdag 19 augustus 2020 nog een digitale
algemene ledenvergadering van de afdeling Midden, waar een
voorstel wordt besproken om gedurende de najaarscompetitie
geen ‘dubbels’ te spelen. We gaan er vanuit dat dit voorstel zal
worden overgenomen. Een voorstel dat door ons bestuur
wordt gesteund. Het worden allemaal enkelspelen; er wordt
dus niet gedubbeld.
De duo-teams spelen dus 5 sets enkel en de senioren 9 sets
enkel.
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De recreanten.
Ook voor de recreanten binnen onze vereniging gaat Sporthal
Hofland op donderdag 3 september 2020 weer open. Vanaf
19.30 uur kan er weer worden gespeeld. (zie het openstellingsschema in dit clubblad). Hoe hierbij de RIVM-richtlijnen
zullen worden toegepast is nog niet duidelijk. Daaromtrent
worden de leden nog nader geïnformeerd.
Er is in de maand juni 2020 geïnventariseerd of er ook al
belangstelling is om in de maand september in St. Joseph
tafeltennis te spelen. Daarop zijn een aantal positieve reacties
binnengekomen. Dat heeft ons bestuur doen besluiten om in
september in verenigingsgebouw St. Joseph vanaf maandag
7 september 2020 de gebruikelijke ruimte te huren.
Daar kunnen we dus een maand langer spelen dan tot nu toe
gebruikelijk is geweest.
Hoe het protocol bij St. Joseph er uit gaat zien, is op dit
moment nog niet duidelijk. Maar vóór 7 september kan dit
tegemoet worden gezien.
Toernooien.
Daar hebben we er in het afgelopen seizoen twee van moeten
afblazen. De Open Montfoortse kampioenschappen konden
niet doorgaan vanwege de corona maatregelen en de geringe
belangstelling. En het taartentoernooi ging ‘de oven’ in.
Komend seizoen staat voor 10 december 2020 het
Sinterklaastoernooi op de agenda.
Of we dit najaar nog een poging zullen doen om een
Invitatietoernooi te organiseren, hangt met name af van de
ontwikkelingen met betrekking tot corona.
Dat geldt natuurlijk voor al onze activiteiten. Maatregelen om
het coronavirus te bestrijden kunnen wekelijks worden
aangepast en gevolgen hebben voor onze activiteiten.
5

Kantine.
Onze kantine zal ook dit seizoen weer geopend zijn. Het
rooster voor de bemensing is gemaakt, maar met de voor de
horeca gebruikelijke afstand van 1,5 meter zal de inrichting
toch iets anders zijn dan we tot nu toe gewend zijn geweest.
Laten we ons daaraan – in het belang van onszelf en de
anderen – proberen te houden.
Algemene ledenvergadering.
Op dinsdag 15 september 2020 staat onze algemene ledenvergadering gepland in de kantine van de sporthal. De stukken
voor deze vergadering zullen separaat worden toegezonden.
We hopen als bestuur veel leden te kunnen begroeten op
1,5 meter afstand van elkaar.
Tenslotte.
Het bestuur is blij dat er weer een clubblad kan verschijnen en
dat er gespeeld kan worden.
Daarom ben je lid van TTV De Schans.
Het was en is een onzekere tijd. Laten we hopen dat we weer
met plezier achter de tafels kunnen gaan staan slaan.
Gelukkig heb ik in de afgelopen tijd geen berichten ontvangen
van leden die door het coronavirus zijn getroffen. Laten we dit
zo proberen te behouden.
Kortom blijf gezond en graag tot september met balletje en
batje in de hand.
Maar als je komt: doe eerst de gezondheidscheck, die in dit
clubblad is afgedrukt, voordat je besluit te komen spelen!
Uw voorzitter,
Johan de Jong
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GEZONDHEIDSCHECK

Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts
en/of benauwdheidsklachten?
Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de
afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe
coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen
contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog
klachten had?
Ben je in quarantaine of thuisisolatie omdat je:
- direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld?
- je korter dan 10 dagen geleden uit een land/regio
bent teruggekeerd met code oranje of rood?

Indien een van de vragen met ja beantwoord
wordt, kom dan niet tafeltennissen!
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Team 2 KAMPIOEN najaar 2019
In het najaar 2019 werd team 2 kampioen.
Dit stukje stond in het clubblad van december 2019:
Team 2
Teruggekomen van een competitie rust, nu weer compleet en
direct kampioen, kan niet beter. Team 2 stond vanaf de
1e wedstrijd bovenaan 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 heeft.
Veel succes in de 2e klas duo heren.
De bloemen werden echter uitgereikt na het drukken van het
decemberblad.

Uit de redactie
Elf jaar na de oprichting van TTV De Schans verscheen op 1
november 1981 het eerste clubblad. In 1982 kwam het clubblad maar liefst 5 keer uit. Maar de grote vraag was en is, hoe
kom je als redactie aan voldoende kopij om een clubblad mee
te vullen. De redactie van destijds, Piet Lindner en Henk van
der Sluijs, deden hun best leden te stimuleren om kopij aan te
leveren, maar na het vertrek van Piet Lindner dreigde het
clubblad een stille dood te sterven. Dat was niet in lijn met de
wens van het bestuur.
Uiteindelijk pakten Marja Oostveen en Martin Ewald de handschoen op en vanaf december 1987 vormden zij de redactie.
Drukkerij Elinkwijk aan de Amsterdamsestraatweg verzorgde
het drukwerk. Nadat Marja Oostveen vertrok, heeft Martin
Ewald het redactionele werk voor zijn rekening genomen. Tot
mei 2019 heeft Martin Ewald ten minste 3 x per jaar het clubblad in elkaar gepuzzeld met plakken, knippen en het blad
gereed maken voor de drukker. Ruim dertig jaar lang deadlines
stellen en figuren achter de broek zitten om kopij aan te leveren. Martin heeft aangegeven – na onder andere zijn heupoperatie - met het redactionele werk te stoppen. Daarom is in dit
clubblad een woord van waardering zeker op zijn plaats. Als je
meer dan 30 jaar actief bent als redactielid en dus jaarlijks het
uitbrengen van 4 à 3 clubbladen (meer dan 100 dus) op je conto hebt staan, dan neemt het bestuur hiervoor het Schanspetje
af. Terecht staat de naam van Martin Ewald in het rijtje van de
ere-leden. Heel veel dank voor al die inspanningen om telkens
weer tijdig een clubblad bij de leden bezorgd te krijgen.
Namens het bestuur,
Johan de Jong, voorzitter
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Gert Vermeulen
Na een lidmaatschap van ruim 29 jaar heeft Gert Vermeulen
met pijn in het hart te kennen gegeven zijn lidmaatschap van
onze vereniging te moeten opzeggen. Gelet op zijn leeftijd en
fysieke gesteldheid bleek tafeltennisspelen niet meer mogelijk.
Gert was niet zomaar een gewoon clublid. Hij was jaren lid van
het bestuur namens de recreanten. Hij was het die samen met
Johan van Steenbergen er voor zorgde dat na het spelen de
vochtbalans in het lichaam werd hersteld. En na het roepen
van ‘de laatste ronde’ werd iedereen verzocht de portemonnee
te trekken om de drankjes af te rekenen. Toen de uitbater van
de kantine verdween, verdwenen ook de bitterballen. Maar
daar vonden Johan en Gert een oplossing voor. Om de beurt
werd iemand aangewezen om voor de hapjes te zorgen. Ook
was Gert de laatste jaren bereid om als sjouwer te fungeren bij
het doen van inkopen bij de plaatselijke supermarkten. Vele
kratten bier – lege en volle – heeft hij onze kantine in- en uitgesjouwd. Wij hebben als bestuur hem onze dank deze zomer
laten blijken voor zijn inzet gedurende zijn langdurige, actieve
lidmaatschap.
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Clubkampioenschappen 9 januari 2020
Dit jaar hadden 27 leden zich aangemeld. Er werd gestreden
in 4 categorieën:
-

Competitiespelers A (6 leden)

-

Competitiespelers B (11 leden)

-

Recreanten A (6 leden)

-

Recreanten B (6 leden)

COMPETIESPELERS A
We hadden de 6 leden verdeeld over 2 poules:
Poule A1:
- Kees de Kamper
- Jan Tuls
- Henny v.d. Haselkamp
Poule A2:
- Arjen van Santen
- Bert Rademaker
- Tom Oostrom
Na een paar spannende wedstrijden in met name poule A2
gingen de beiden nummers 1 en 2 over naar de halve finale.
Dat waren in poule A1 Jan Tuls en Kees de Kamper en in poule A2 Bert Rademaker en Arjen van Santen.
Voor Henny v.d. Haselkamp en Tom Oostrom zat het toernooi
erop.
In de halve finale tussen Jan Tuls en Arjen van Santen won
Jan de eerste game met 11-7. Daarna vond Arjen het genoeg
en trok de partij met 11-7 / 11-8 en 11-1 naar zich toe.
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In de andere halve finale, tussen Bert Rademaker en Kees
de Kamper, kwam Bert furieus uit de startblokken en won de
eerste game met 11-1. Daarna kon Kees wat meer partij
geven, maar uiteindelijk was Bert toch de sterkste en won de
wedstrijd met 3-1.
Hierdoor kregen we, net als in 2019, een finale tussen twee
teamgenoten, maar dit keer waren het Arjen en Bert. De eerste
game was spannend, 12-10 voor Bert, de 2e game ging met
11-9 naar Arjen. Vermoedelijk ging de vermoeidheid bij Arjen
parten spelen, want de 3e en 4e game kon Bert met 11-4 en
11-6 naar zich toe trekken.
Op deze
manier mag
hij zich een
jaar
CLUBKAMPIOEN 2020
noemen.
Bij de prijsuitreiking
mocht hij de
“cup met de
grote oren” in
ontvangst
nemen.
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COMPETIESPELERS B
Bij deze categorie hadden we maar liefst 12 deelnemers die
wij verdeeld hebben over poules:
Poule B1
- Detlef Stolker
- Leo van Paassen
- Henrik Slagter
- Chris Koetsier

Poule B2
- Henk Schulten
- Marja v.d. Pol
- Erik Jan Nap
- Roy Kastelein

Poule B3
- Dirk Akkermans
- Merijn Essers
- Henny Vermeer

Van deze poules gingen de nrs. 1 en 2 naar de kwartfinales.
Ook de beste 2 nummers 3 van de poules gingen naar de
kwartfinales.
De winnaars van de kwartfinales gingen door naar de halve
finales.
De 1e halve finale ging tussen Henk Schulten en
Roy Kastelein. Daarin kwam Henk met 2-0 voor te staan. Roy
gaf zich echter niet gewonnen en won de 3e game mat 11-7.
Helaas voor Roy vocht Henk zich in de 4e game weer terug en
won deze met 11-5. Daardoor was Henk, net als vorig seizoen,
weer finalist.
De 2e halve finale ging tussen Leo van Paassen en Henrik
Slagter. Deze wedstrijd was zeer spannend. Leo won de
eerste game, Henrik won de tweede en derde game, Leo won
de vierde game en dus was er een vijfde game nodig. Deze
werd met 11-6 gewonnen door Henrik, dus was een finaleplaats zijn beloning.
De halve finale had Henrik veel energie gekost, want in de
finale kon hij het niet bolwerken tegen Henk. Deze besliste de
partij in drie games, 11-8 / 11-7 / 11-4.
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Henk Schulten werd dus clubkampioen 2020 bij de
competitiespelers B, met Henrik Slagter op een
verdienstelijke tweede plaats.
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Arjen van Santen
2e Competitie A

Henrik Slagter
2e Competitie B
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RECREANTEN A
Bij deze categorie waren er 6 deelnemers, ook verdeeld over 2
poules:
Poule C1:
- Gerard Oostveen
- Johan de Jong
- Gijsbert Klein
Poule C2:
- Arie de Gelder
- Carlos Bakker
- Kees de Bruin
Van beide poules gingen de nrs.1 en 2 door naar de halve
finale.
In poule C1 waren dit Gijsbert Klein en Johan de Jong. In
poule C2 waren dit Arie de Gelder en Carlos Bakker. De beide
nummers 3, Gerard Oostveen en Kees de Bruin hebben een
wedstrijd gespeeld om de plaatsen 5 en 6. Deze werd in
3 games, met een 3e game van 21-19, gewonnen door
Gerard Oostveen.
De 1e halve finale was Gijsbert tegen Carlos. Deze twee spelers kennen elkaar door en door, omdat zij donderdagavond
erg veel tegen elkaar spelen. Gijsbert was in deze strijd
“on fire”. Hij wist deze wedstrijd met 2-0 te winnen, waardoor
hij doorging naar de finale. Carlos was veroordeeld tot de
troostfinale.
De 2e halve finale ging, evenals vorig jaar, tussen Arie en
Johan. Ook deze wedstrijd werd in 2 games gewonnen door
Arie.
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Zodoende werd de finale gespeeld tussen Arie de Gelder en
Gijsbert Klein.
Deze finale was een spannende wedstrijd. Deze eerste game
ging met 23-21 naar Arie. Maar toen was Gijsbert warm en
won de 2e en 3e game, zodat hij zich
“Clubkampioen van de Recreanten A 2020” mag noemen.

Ook werd er nog een wedstrijd gespeeld om de 3e en 4e plaats
tussen Johan de Jong en Carlos Bakker. De eerste game van
deze wedstrijd was bijzonder spannend en werd met 23-21
gewonnen door Carlos. In de tweede game was het verzet van
Johan gebroken, zodat Carlos de 3e plaats veroverde.

RECREANTEN B
Bij deze categorie waren er 6 deelnemers, ook verdeeld over 2
poules:
Poule D1:
- Peter van Kooten
- Rico Schaap
- Pascal Peeters
Poule D2:
- Hans Jager
- Carolien Wildschut
- Wout de Bruijn
Van beide poules gingen de nrs.1 en 2 door naar de halve
finale.
In poule D1 waren dit Pascal Peeters en Rico Schaap. In poule
D2 waren dit Hans Jager en Carolien Wildschut. De beide
nummers 3, Peter van Kooten en Wout de Bruijn, hebben een
wedstrijd gespeeld om de plaatsen 5 en 6. Deze werd in
2 games gewonnen door Wout de Bruijn.
De halve finale tussen Pascal en Caroline werd in 2 games
beslist in het voordeel van Pascal. In de andere halve finale
wist Hans Jager tegen buurman Rico Schaap ook in twee
games de finale te bereiken, zodat de finale ging tussen
Pascal Peeters en Hans Jager.
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Deze finale wist Pascal te winnen, zodat hij zich een jaar lang
“Clubkampioen van de Recreanten B 2020” mag noemen.

De strijd om de 3e en 4e plaats ging tussen Rico Schaap en
Caroline Wildschut. Deze spannende wedstrijd wist Rico in
3 games te winnen.
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Arie de Gelder
2e Recreanten A

Hans Jager
2e Recreanten B

20

Hieronder nog even een compleet overzicht van de prijswinnaars in de 4 categorieën:
COMPETITIESPELERS A:
1e Bert Rademaker
2e Arjen van Santen
COMPETITIESPELERS B:
1e Henk Schulten
2e Henrik Slagter
RECREANTEN A:
1e Gijsbert Klein
2e Arie de Gelder
RECREANTEN B:
1e Pascal Peeters
2e Hans Jager
Ruim voor 23.00 uur was de sporthal met behulp van velen
(dank hiervoor) weer opgeruimd en konden we in de kantine
de prijzen uitreiken aan alle winnaars onder het genot van een
hapje en drankje. Al met al was het weer een geslaagde
avond!
Als laatste wil wij hierbij de mensen achter de bar nog bedanken en niet te vergeten Albert en Trees voor de lekkere hapjes.
Wij hopen dat er volgend jaar nog meer leden meedoen met
dit gezellige toernooi!!
Henk en Ton
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UIT DE
OUDE DOOS

Ammerlaan, Roland Schoonfeld en Ammerlaan
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Van boven
naar
beneden:
Jaqueline de
Kamper
Judith Zomer
Marleen v.
Gelder
Andrea van
den
Haselkamp
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Wist je dat?
Je de bal minimaal 16 cm omhoog moet gooien?
Deze bal nagenoeg recht omhoog gegooid moet worden?
Je geen effect mag geven bij het opgooien?
De bal op een vlakke hand moet liggen?
Dat je bal steeds zichtbaar moet blijven voor de tegenstander?
Dat de bal achter de eindlijn en boven de hoogte van het
speelvlak moet blijven?
Je de bal pas mag raken als deze dalend is?
De bal niet alleen over, maar ook om het net heen mag
gaan?

GEEN TAARTENTOERNOOI, TOCH TAARTEN!
Onze voorzitter Johan de Jong had het geweldige idee om het
taartentoernooi niet zomaar voorbij te laten gaan.
Alle leden hebben daar een mail over gehad. Hier zijn ze:
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Speeldata per accomodatie
sept. 2020 tot jan. 2021
Hoflandhal halve hal op de donderdagen:
03
10
17
24

september
september
september
september

19.30
19.30
19.30
19.30

-

22.30
22.30
23.15
22.30

uur
uur
uur
uur

Competitie
Competitie

01
08
15
22
29

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

-

23.15
22.30
23.15
22.30
22.30

uur
uur
uur
uur
uur

Competitie
Competitie
Competitie
Inhaal
Competitie

05
12
19
26

november
november
november
november

19.30
19.30
19.30
19.30

-

23.15
22.30
23.15
22.30

uur
uur
uur
uur

Competitie
Competitie
Competitie
Inhaal

03 december
10 december
17 december

19.30 - 22.30 uur
19.15 - 22.30 uur
19.30 - 22.30 uur

Competitie
Sinterkl.t.

2021
07 januari
14 januari
21 januari

19.30 - 22.30 uur
19.30 - 23.00 uur
19.30 - 22.30 uur

Nieuwjaar
Clubkamp.
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St. Joseph 2/5 of 3/5 op maandagen
september

07, 14, 21 en 28

oktober

05, 12, 19 en 26

november

02, 09, 16, 23 en 30

december

07, 14 en 21

28

20.15 tot 22.15 u

INDELING NAJAARSCOMPETITIE 2020
Team 1 2e klasse B

Team D1 2e klasse A

Smash-W 1
SHOT (S) 3
De Schans 1
HTTC 3
Tielse TC 1
UTTC 3

Leerdam 1
Woerden 1
De Schans 1
WIK 1
TTVN 1
ONI 1

Team D2 3e klasse D

Team D3 5e klas D

SVO 2
ZTTV 2
Smash-W 2
Traiectum 1
SVE 6
De Schans 2

Fletio 4
Leerdam 3
Reflex Maarn 2
DTV Smash 1
De Schans 3
Maarssen 6

Team D4 6e klasse E

Team D5 6e klasse B

DTV Smash 4
Effect 5
NSV 3
De Schans 4
Maarssen 9

HTV 3
De Schans 5
Maarssen 10
NSV..5
ZTTV 5

Team D6 6e klasse F
SVE 9
SVO 5
Hilversum 8
De Schans 6
Bunshot 6
NSV 4
Omdat de exacte regels en protocollen op dit moment nog niet zeker zijn,
volgen deze nog. Op dit moment is de optie dubbelen eruit gehaald, er
wordt dus op dit moment NIET gedubbeld. Voor de trio competitie wordt er
een 5e enkelspel toegevoegd, later hier meer over.
Ik wenst iedereen vast een gezonde en sportieve competitie toe.
W.S. Henny van den Haselkamp
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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.

1970 - 2020
TTV De Schans bestaat op 2 november 50 jaar!!
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BELANGRIJK OM TE WETEN
SPORTZALEN
Speeltijd:

Sporthal Hofland (donderdag)
Bovenkerkweg
Tel: 06-12767158
Vanaf 19.30 uur en verder zie rooster
Verenigingsgebouw St.Joseph (maandag)
Heiliglevenstraat 4
Tel: 0348 - 471473
Vanaf 20.15 uur

Speeltijd:

CONTRIBUTIE
Senioren

Recreatief
€ 59,-

Competitie
€ 85,-

Winterleden
€ 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:
MAIL:

www.ttv-deschans.nl
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
Dirk Akkermans
Joop Muilwijk
Kascontrolecommissie
Chris Koetsier
Arie de Gelder
res.: Joop Jansen

Ontspanningscommissie
Vacature

Clubblad
Brigit Kers

Clubkampioenschappen
Henk van der Sluijs
Ton van Rossum

Taartentoernooi
Dirk Akkermans
Martin Ewald

Sinterklaastoernooi
Jan deJong
Albert v.Wieringen
Brigit Kers

Uitwisselingscommissie
Pieter Schrama
Henk Schulten

Ledenadmin.
Henk van der Does

Kantine
Henk Schulten
Jan Tuls
Ida v.d.Haselkamp
Henny v.d.Haselkamp

Open Montfoortse
Henk van der Sluijs
Ton van Rossum
Arjen van Santen

Website
Brigit Kers

Ledenwerfcommissie
Tom Oostrom
Jaap van Houten
Chris Koetsier
Johan de Jong
Brigit Kers

Feestcommissie

Henny vd Haselkamp
Jaap van Houten
Wout de Bruin

Ereleden:
Joop van Silfhout
Arthur Kers †
Henk Moolenaar †
Kees de Kamper
Chris Koetsier
Herman Ott †
Henny van den Haselkamp
Martin Ewald

Leden van verdienste:
Gerrit le Noble
Wim Kok †

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

