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Beste leden van TTV De Schans, 

Van harte gefeliciteerd met het gouden jubileum van uw  
vereniging; het is voor mij een eer het voorwoord te mogen 
schrijven voor het jubileumnummer van uw clubblad! Het is 
ook een moment om waarderende woorden uit te spreken voor 
alle vrijwilligers die zich in al die jaren verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de vereniging, op welke manier dan ook. 



 
TTV De Schans heeft, zoals zoveel verenigingen, in vijftig jaar 
mooie momenten meegemaakt. Hét hoogtepunt in uw bestaan 
zal voor velen 23 oktober 1989 zijn geweest; wie erbij was  
herinnert zich het ongetwijfeld nog. Het boegbeeld van het  
Nederlandse tafeltennis in die tijd Bettine Vriesekoop kwam in 
Montfoort een demonstratie geven. Ik heb mij laten vertellen 
dat er in St. Joseph geen muis meer bij kon, zoveel belang-
stelling was er voor de demonstratie. En u mag trots zijn op het 
feit dat de TTV uit het ‘kleine’ Montfoort toch maar mooi NTTB-
cup wedstrijden en zelfs een heuse interland Nederland tegen 
Oostenrijk heeft georganiseerd.  

Een gouden jubileum kunnen vieren is voor een vereniging 
een prestatie van formaat. Zeker als we kijken naar het vereni-
gingsleven anno 2020. Niet iedereen kan of wil tijd vrijmaken 
om een vereniging draaiende te houden. De Schans laat zien 
dat het betrokken leden en vrijwilligers heeft die deze inspan-
ning wél met hart en ziel willen leveren. Daar heb ik grote  
bewondering voor en ik hoop van harte dat u hier tot in lengte 
van dagen mee door zal gaan.  

Bij dit bijzondere jubileum hoort natuurlijk een feestje, je wordt 
tenslotte maar één keer vijftig jaar. Helaas is dit jaar alles  
anders en kunt u dit heugelijke feit niet met elkaar vieren. Maar 
volgend jaar ziet de wereld er weer heel anders uit en dan kunt 
u misschien alsnog met de leden van De Schans samen bij 
deze bijzondere mijlpaal stilstaan. Dat verdient u en dat  
verdienen al die mensen die op de een of andere manier bij 
TTV De Schans betrokken zijn.  

Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong 

 



 

Van de voorzitter 

In normale omstandigheden zijn de leden, donateurs en  
adverteerders gewend om in december een clubblad  
aangereikt te krijgen. 
Dit jaar, 2020, loopt echter door corona-maatregelen alles  
anders. 
Er zijn geen verslagen van b.v. een invitatietoernooi, geen 
eindstanden van de najaarscompetitie en dus geen bloemen 
voor kampioenen en troost voor teams die degraderen. 
Ook Sinterklaas mocht/kon niet langskomen dit jaar. 
Maar TTV De Schans is wel jarig! 

Dat had het bestuur graag met leden en partners willen vieren 
rond 2 november jl. We hebben het echter niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en thuis koffie/thee gedronken met appel-
gebak. 
En, wat in het vat zit verzuurt niet. 

Het is niet niks om een vereniging 50 jaar ‘in de lucht’ te  
houden. Daar hebben heel veel mensen met veel inzet voor 
gezorgd. Het is het waard om dit voor de toekomst vast te  
leggen. 
 

 
 
 



 
Dat is dan ook de reden om opnieuw achterom te kijken naar 
de afgelopen 25 jaar. 
Bij het 25-jarig jubileum is een jubileumuitgave van het club-
blad verschenen en het leek een goed idee om nu 25 jaar later 
ook nog eens terug te blikken naar wat er zoal is gepasseerd. 
 
Vandaar dat de terugblik in 1995 en de terugblik vanaf 2020 in 
dit Jubileumnummer zijn opgetekend. 
Is alles daarmee gezegd? Beslist niet. Het overzicht in dit 
nummer is zeker niet compleet. Er zullen ongetwijfeld zaken/
activiteiten zijn geweest, die ook vermeldenswaard zouden zijn 
geweest. Met veel zorg en plezier heb ik een keuze gemaakt 
uit de vele zaken die de revue zijn gepasseerd, waarbij het  
tafeltennisspektakel uit 2000 zeker thuishoort. De oude  
clubbladen zijn daarbij voor mij een leidraad geweest.  
Het opnemen van allerlei uitslagen van toernooien e.d. zou de 
leesbaarheid niet ten goede komen. Het overzicht laat zien dat  
De Schans leeft en onderdeel is van een samenleving die  
continue in beweging is en dat de vereniging meebeweegt. 
Dat is n.m.m. dan ook de kracht van een vereniging.  
Ik hoop dat de terugblik een feest van herkenning is. 

Op 2 november 2020, de 50e verjaardag van De Schans, telde 
de vereniging exact 50 leden. Twee weken daarna konden we 
het 51ste lid, Michiel Zijlstra, noteren. Zullen we het over 25 jaar 
in 2045 hebben over 75 leden? 
Laten we met z’n allen weer voor 25 jaar gaan. 

Uw voorzitter, 
Johan de Jong 

 



 
VAN DE REDACTIE   

50 jaar geleden op 2 november 1970 werd 
in café de Plaats in Montfoort een  
tafeltennisvereniging geboren,  
die geworden is wat nu TTV de Schans is. 
 
25 jaar geleden werd er een Jubileumuitgave uitgebracht met 
o.a. de geschiedenis van onze mooie club.  
Dit verhaal is integraal opgenomen in deze uitgave met foto’s 
van belangrijke locaties in ons bestaan. 
Daarbij moet gemeld worden dat waar Gé Bierlaag staat dit  
Gé Looman moet zijn. 

Onze voorzitter, Johan de Jong, heeft de geschiedenis van 
de afgelopen 25 jaar uitgezocht. Tom Oostrom vertelt over het 
tafeltennisspektakel in het jaar 2000.  

Als kers op de taart, levert de burgemeester van  
Montfoort/Linschoten Petra van Hartskamp-de Jong een mooi       
voorwoord aan deze Jubileum-uitgave. 
 
Vanwege Covid-19, kunnen we helaas nog geen programma  
opnemen in dit blad hoe we ons 50 jarig bestaan gaan vieren. 
Dat houden we nog te goed! 
We hopen van harte dat we in 2021 alsnog ons jubileum 
groots kunnen vieren. 
 
Als redactie danken we een ieder die een bijdrage heeft  
geleverd, zowel aan de club zelf als aan dit blad. 
 
Brigit Kers 
                                                                                    



Tekst van Arnold van den Heiligenberg uit de Jubileumuitgave 
van het clubblad bij het 25-jarig bestaan van TTV De Schans 
november 1995. 

GESCHIEDENIS VAN DE VERENIGING 

  Café De Plaats 
 
Gezien de enorme groei van onze vereniging en het feit dat de 
vereniging dit jaar 25 jaar bestaat wil ik iets vertellen over het 
ontstaan en het verleden van de vereniging.  
Via het Utrechts Nieuwsblad en het Zenderstreeknieuws werd 
begin november 1970 door Henk Moolenaar (de kapper) en 
Theo Wubben (adm.kantoor) een oproep gedaan aan de  
Montfoortse tafeltennisliefhebbers zich te melden in  
café De Plaats, om zodoende tot oprichting van een  
tafeltennisvereniging te komen. 



 
Dit idee werd geboren in 
de kapperstoel van Henk. 
Een 20-tal geïnteres-
seerden was het resul-
taat. Op 2 november 
1970 werd in datzelfde 
café de vereniging een 
feit en kreeg de naam 
“The Backhand”, bedacht 
door Eimert Nuis.  
Het voorlopige bestuur 
was als volgt:  
Theo Wubben, voorzitter  
Eimert Nuis, secretaris  
Barry Hornman,  
 penningmeester.  
 
Aangezien er geen tafels waren, werd besloten 2 nieuwe tafels 
te kopen. Omdat er op dat moment geen geld in kas was,  
lapten alle leden f 35,- in de vorm van een renteloze lening. 
Deze lening zou na een aantal jaren aan de leden worden  
terug betaald (dit moet tot op heden nog steeds geschieden). 

Ons eerste onderkomen was café “De Posthoorn” te  
Achthoven waar op maandagavond werd gespeeld. Net als nu 
duurden deze avonden ook al tot in de kleinste uurtjes. De  
opkomst was geweldig en er werd gestreden alsof er goud te 
verdienen viel. Doordat slechts 4 man tegelijk konden spelen, 
was het meeleven van de rest een ware happening, waarbij 
niet alleen op de bierglazen schuim viel waar te nemen. 

 



Café  
De Posthoorn 
Achthoven 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al snel werd er een begin gemaakt met de eerste  
clubkampioenschappen. Dat het er spannend aan toe ging 
moge wel blijken uit onderstaande tussenstanden. 

 

 



De finale ging uiteindelijk tussen Eimert Nuis en Arnold van 
den Heiligenberg. Laatstgenoemde werd de 1e clubkampioen 
van de vereniging en dat neemt niemand hem meer af. 
Leuke bijkomstigheid hierbij was dat het dagblad Het Centrum, 
waar Arnold toen werkte, een wisselbeker beschikbaar had 
gesteld. Deze werd uitgereikt door Herman Slot, toenmalig 
hoofd van de abonnementenafdeling. 

“The Backhand”  
Clubkampioen 
1971 A. v.d.  
         Heiligenberg 
1972 L. Meter 
1973 v. Silfhout 
1974 J. Knopper 
1975 J. Knopper 
1976 J. Knopper 

Op de voet staat:  
“ Aangeboden door HET CENTRUM 
een vooraanstaand dagblad” 



Omdat er bij Het Centrum op de sportredactie een tweetal 
journalisten werkzaam waren die ook de edele tafeltennissport 
beoefenden, verscheen er de volgende dag over de gehele 
pagina een verslag van de finalewedstrijd. 
Al vrij snel kwamen via relaties de eerste uitnodigingen binnen 
om vriendschappelijke wedstrijden te spelen. Dit werd natuur-
lijk met beide handen aangegrepen om wat wedstrijdervaring 
op te doen. Er werden 3 teams samen gesteld die wedstrijden 
zouden gaan spelen. 
Het 1e team bestond uit: Arnold van den Heiligenberg,  
                                       Eimert Nuis en Johan van Leersum. 
Het 2e team bestond uit: Rob Hagendoorn, Theo van de Berg       
                                       en Auke van Gemert. 
Het 3e team werd gevormd door: Harry Horst,  
                                   Ruud Biesterveld en Gerard Oosterbaan. 

 

 
 

                                                                                     



Uit vorenstaande berichten blijkt dat de resultaten afwisselend, 
maar ook hoopgevend waren. Dit was waarschijnlijk de reden 
dat enkele leden aan het “grote werk” wilden gaan beginnen. 
Niet iedereen kon zich hierin vinden, vooral de voorzitter niet, 
zodat onder druk van de leden een nieuwe voorzitter en een  
definitief bestuur werd gekozen. Het resultaat was dat  
Arnold van den Heiligenberg de eerste officiële voorzitter van 
onze vereniging werd. 



 
De speelruimte in Achthoven voldeed niet aan de eisen van de 
bond, zodat er naar elders uitgeweken diende te worden. Snel-
ler gezegd dan gedaan want Montfoort anno 1970 was veel 
polder, wat oud- en nieuwbouw, maar geen vrije speelruimte. 
We kwamen dan ook terecht in gebouw Thalia in Oudewater, 
wat de pret niet drukte. Iedereen had het er wel voor over om 
in Oudewater een avondje “Ping Pong” te spelen. 
De zaal was wel groter, doch net een doolhof met zijn pilaren 
en slechte verlichting, verre van ideaal dus. Maar wij hadden  
in ieder geval iets waar we onze competitiewedstrijden konden 
spelen. 
Over deze zaal is een leuke anekdote te vertellen. Wij 
moesten op een avond thuis spelen tegen een team van  
Gispen uit Culemborg. De aanvoerder van dat team, iemand 
die al wat jaartjes competitie speelde, kwam de zaal binnen 
met een belichtingsmeter in zijn handen en zei: “Zo, ik zal eens 
even kijken of er wel voldoende licht is. Zo niet dan hoeven wij 
ons niet om te kleden, want dan gaan wij direct weer naar 
huis.” Volgens zijn zeggen kon de verlichting er mee door,  
zodat de wedstrijd toch gespeeld kon worden. Gispen verloor 
de wedstrijd en na afloop zei de aanvoerder: “Ik had beter 
kunnen zeggen dat de verlichting niet voldoende was.” 

Dit was in het verleden  
gebouw Thalia in Oudewater. 

 
 

 



Na een jaar in Oudewater te hebben gespeeld, waren we ge-
lukkig dat we in Montfoort een geschikte ruimte konden vinden 
en wel het inmiddels beroemd geworden Verenigingsgebouw 
“St. Joseph”, geliefd bij de leden van The Backhand en gehaat 
door de tegenstanders. Dat was toen een geweldige verbete-
ring, ondanks de vloer die op een ijsbaan leek. Wanneer er 
wedstrijden gespeeld werden, moesten er tussen de tafels 
dweilen gelegd worden om de gymschoenen stroef te maken. 
In deze zaal konden we 5 tafels kwijt. Er was een gezellige bar 
in de zaal. Wanneer je op de eerste tafel moest spelen kon je, 
wanneer je tegenstander een balletje moest gaan ophalen, je 
omdraaien en je glas van de bar pakken om een slokje van het 
geestrijke vocht te nemen. 
Helaas waren er geen kleedruimtes. Je moest je op het toneel 
achter het gordijn omkleden. Als er bij de tegenstanders een of 
meer dames waren, dan moest je wachten tot deze klaar  
waren met omkleden. Na afloop was het altijd zeer gezellig 
aan de bar, waar prima beheerders waren (en zijn) zoals o.a. 
Gé Bierlaag, Halle Vergeer en nu Marcel Peters. 



Schitterende wedstrijden en toernooien zijn er geweest en  
altijd na afloop als één grote familie aan de bar tot in de kleine 
uurtjes nakaarten, moppen vertellen, dobbelen en sterke  
verhalen vertellen. Kortom, met z’n allen een sfeertje maken. 
Met het alsmaar groeien van de vereniging ging het opeens 
beduidend minder goed met het formeren van een dagelijks 
bestuur. Nadat twee leden zich niet meer herkiesbaar hadden 
gesteld en daarna ook de voorzitter de pijp aan Maarten gaf, 
was het vooral dankzij Joop van Silfhout dat de vereniging niet 
ter ziele ging. 
Gelukkig zijn sindsdien dit soort toestanden niet meer voor  
gekomen. 
 
Op 3 april 1975 werd onze vereniging vervolgens  bij Koninklijk 
Besluit goed gekeurd, hetgeen de vereniging nog meer  
gestalte gaf. 
Een jaar later kwam Ad Spanenburg, die toen bij ons speelde, 
met het voorstel om de vereniging te sponsoren, met als ge-
volg dat de TTV “The Backhand” met volledige instemming van 
het bestuur en de leden werd omgedoopt in TTV “De Schans” 
en in nieuwe uniforme kleding werd gestoken. 
Het seizoen 1977/1978 werd onder deze nieuwe naam begon-
nen en de vereniging kreeg wat meer financiële armslag en 
men begon toen te reserveren voor een eigen accommodatie. 
In middels was de sporthal “Hofland” gerealiseerd en onze 
vereniging greep zijn kans en in het seizoen 1979/1980 werd 
voor het eerst in een omgeving gespeeld, die volledig  
beantwoordde aan de eisen van de bond en van die tijd. Dat 
bleek ook al spoedig, want binnen zeer korte tijd werd door 
TTV De Schans achtereenvolgens de eerste hoofdronde van 
het NTTB-wintercircuit, alsmede de interland  
Nederland-Oostenrijk georganiseerd. 
 



 

RECREANTEN 
Hoe heeft onze vereniging zoveel recreanten kunnen  
begroeten? 
In 1987 zat Joop Knopper op de stoel van kapper Henk. Henk 
speelde met ongeveer 10 andere mensen eenmaal per week 
in de School met de Bijbel. Dat deden ze voor hun plezier. 
Henk had toen al vernomen dat zij binnen korte tijd hun speel-
ruimte zouden verliezen. Henk vertelde dit terloops tegen 
Joop. Deze zei toen: “Kom dan bij ons in de sporthal spelen en 
wordt lid”. Henk en de anderen vonden dat wel een goed voor-
stel, maar dan moesten ze wel door het bestuur opgevangen 
worden en er moesten enige tafels aanwezig zijn waar zij op 
konden spelen. Zo gebeurde het dan ook. 



De meeste recreanten zijn bij onze vereniging gekomen door 
het zogenaamde Moolenaarstoernooi dat Henk jaarlijks in  
St. Joseph organiseerde. Later kwamen er ook nog een 12-tal 
dames bij onze vereniging. Deze dames speelden eerst op de 
maandagavond en werden getraind door de toenmalige jeugd-
trainer Martin Lindenaar. Nadat deze gestopt was, kwam 
Arthur Kers als recreant bij ons spelen, na jaren competitie te 
hebben gespeeld bij Triaq uit Harmelen. Arthur heeft toen de 
training van de dames op zich genomen. Dat doet hij nog 
steeds en hij heeft er nog steeds groot plezier in. Overigens 
kan elke recreant bij Arthur terecht, ook op donderdagavond, 
om de fijne kneepjes van het spel te leren. 
De recreanten hebben een uitstekend uitwisselingsprogramma 
met VTV uit Nieuwegein, TOP uit Haastrecht, HTTV uit  
Houten, SVE uit Utrecht en sinds kort ASB uit Berkenwoude. 
Zij gaan daar regelmatig naar toe voor het spelen van vriend-
schappelijke wedstrijden en nemen ook deel aan de recrean-
tentoernooien. Ook is er sinds onze urenuitbreiding in de 
sporthal gelegenheid de verenigingen bij ons uit te nodigen. 

Wat zijn nu eigenlijk de hoogtepunten uit de afgelopen 25 jaar? 
Op de eerste plaats natuurlijk de organisatie van de NTTB cup 
wedstrijden en de organisatie van de tafeltennisinterland  
Nederland-Oostenrijk. 
Ook de jaarlijks terugkerende Open Montfoortse Kampioen-
schappen zijn een succes, hetgeen wel blijkt uit het  
gemiddelde van 85 deelnemers per jaar. De organisatie  
hiervan is al jaren in vertrouwde handen van Joop van Silfhout 
en Herman Ott. 

Een zeer groot hoogtepunt dat nog niet zo heel lang geleden 
plaats vind was natuurlijk de demonstratie van  
Bettine Vriesekoop. De recreantengroep nam de organisatie 
voor deze demonstratie op zich. Op 23 oktober 1989 in het  
St. Joseph vond deze demonstratie plaats. Er was een enorme 
belangstelling en de toegangskaarten waren al spoedig  
uitverkocht. 



Hoe gezellig en druk het was moge blijken uit bijgaande foto. 

Jullie zien dus dat er volop leven in onze vereniging zit en ik 
hoop dat dat ook nog lang zo zal blijven. 
Ik spreek de wens uit dat meer jeugd zich aanmeldt, zodat de 
vergrijzing wat tegen gegaan kan worden. 

Tot slot wil ik het bestuur en de leden van De Schans van harte 
feliciteren met het 25-jarig jubileum en de hoop uitspreken dat 
er nog vele mooie jaren zullen volgen. 

Arnold van den Heiligenberg 
                         



   Clubkampioenschappen 2020 



1995 -2020 

In 1995 schreef Artur Kers in de Jubileumuitgave van het  
clubblad: “Op dezelfde wijze doorgaand komen de volgende 
25 jaren er gemakkelijk bij. Maar dán zal ik niet meer een  
stukje schrijven.” 
Beide voorspellingen zijn uitgekomen. 
Helaas is Arthur ons in 2015 ontvallen, maar die 25 jaar zijn er 
zeker bijgekomen. Of dat gemakkelijk is gegaan mag uit het 
volgende blijken. 

Na de viering van het 25-jarig bestaan, diende zich al snel het 
30-jarig bestaan in 2000 aan. 
Een groepje zeer gemotiveerde De Schans-leden, Tom 
Oostrom, Henny van den Haselkamp, Kees de Kamper en 
Frank Sangers opperden het plan om de wereldberoemde  
tafeltennisclowns Jacques Secretin en Vincent Purkart naar 
Montfoort te halen. 
En dat is ze gelukt en hoe. Ruim 1.000 toeschouwers hebben 
met volle teugen genoten van dit spektakel. 
Hieronder het verhaal van Tom Oostrom, die destijds in het  
organisatiecomité zat.  

Tafeltennisspektakel Purkart en Secrétin bij 30-jarige  
De Schans 

17 november 2000 

“Wie wel eens met een houten plankje een pingpongballetje 
van de ene naar de andere kant van bijvoorbeeld de keuken-
tafel heeft geslagen en daaraan veel plezier heeft beleefd, die 
moet zeker op vrijdagavond 17 november 2000 in de Sporthal 
Hofland aan de Bovenkerkweg zijn”. Het waren de openings-
woorden van onze huidige voorzitter en toenmalig burgemees-
ter Johan de Jong in het programmaboekje van het optreden 
van tafeltenniskunstenaars Purkart en Secrétin in de 
sporthal in Montfoort.  



                                                                                              
De Schans wilde haar 30-jarige bestaan groots vieren.  
En groots werd het. De Sporthal zat tot aan de nok gevuld met 
meer dan 1000 toeschouwers die genoten van de  
‘Show Nouveau’ van de legendarische Franse  
tafeltenniskomieken. 

Henny van den Haselkamp, Kees de Kamper, Frank Sangers 
en ondergetekende hadden het plan bedacht en vormden het 
organisatiecomité. Via via kregen we een telefoonnummer te 
pakken en wisten we na veel moeite contact te leggen met 
Vincent Purkart. In ons beste Frans lukte het ons om beide  
heren en hun assistenten, waaronder de vrouwelijke  
scheidsrechter Debbie Deux Pièces, te boeken.  



De kosten van het optreden inclusief 5 kaartjes met de Thalys 
bedroegen 44.500 Franse Francs. Omgerekend was dat 
15.000 gulden (ongeveer 6.800 euro). Dat was 20 jaar geleden 
een hoop geld. En daar kwamen nog andere kosten bij zoals 
tribunehuur, drukwerk, huur sporthal, etc... Door sponsoring, 
entreekaarten en VIP-kaarten dachten we deze kosten te  
kunnen dekken. En dat lukte ruimschoots, want door strak  
financiëel beheer van Frank hielden we er 4.000 gulden aan 
over, waarmee we de bekende blauwe tafeltennistafels en  
afscheidingen hebben aangeschaft. De samenwerking binnen 
het organisatiecomité verliep perfect; ieder had zijn rol.  

                                                 
Er kwam een hoop bij kijken: 
het inrichten van de sporthal 
met tribunes, het regelen van 
een voorprogramma, het  
benaderen van sponsors, het 
drukken van posters en een 
programmaboekje, het regelen 
van voldoende parkeerplaatsen 
in de polder van de Bovenkerk-
weg (!), het boeken van hotel 
en vervoer voor Purkart,  
Secrétin en hun assistenten, de 
contacten met de lokale media, 
en natuurlijk de verkoop van 
kaarten. We hadden een grote 
groep vrijwilligers vanuit  
De Schans geregeld om alles in 
goed banen te leiden, allen  
gehuld in een sweater die we 
voor het evenement hadden  
laten maken.  

 



                                            
Ook al was het dan tot in de puntjes geregeld, het loopt altijd 
anders dan gedacht. Een paar dagen voor de show zou een 
van de assistenten van het Purkart & Secrétin team met een 
busje vanuit Frankrijk alle spullen brengen en opzetten. Hij  
arriveerde in Montfoort, maar de beste man bleek aange- 
schoten te zijn en moest door Henny worden aangespoord  
om alles op te bouwen.   
En toen Kees en ik Purkart en Secrétin vrijdagmiddag  
17 november op Rotterdam CS ophaalden bleek een van de 
assistenten, die de rol van aangever en tweede scheidsrechter 
had, niet in de trein te zitten, ook tot verbazing van de beide 
Franse tafeltennissers. Het maakte volgens hen niet uit; hij kon 
wel gemist worden… Ondertussen werd in de kantine van de 
sporthal door Louis en Brigit (toenmalige huurders van de  
kantine) het VIP-arrangement voor 100 gasten voorbereid.  
Buiten werden bezoekers begeleid naar een parkeerplaats en 
binnen naar hun zitplaats.  

In een volgepakte sporthal openden burgemeester De Jong en 
Chris Koetsier, onze toenmalige voorzitter, de avond. In het 
voorprogramma trakteerden de dansers van Tonny Goes het 
publiek een half uur lang met een flitsende show. In de pauze 
demonstreerden enkele jeugdige tafeltennissers hun kunnen 
en om 21.45 uur startte de ‘Show nouveau’ van de Fransen, 
waar iedereen toch voor was gekomen.  
 
De twee mannen hebben in hun toptijd overigens op wereld-
niveau gespeeld. Jacques Secrétin werd 17 keer kampioen 
van Frankrijk, hij won de Europese titel en in de mix dubbel 
zelfs de wereldtitel.  
Vincent Purkart, grondlegger en clown van de show, was  
zeven keer Frans kampioen. Naast grappen en grollen  
beheersten ze het spelletje dus heel goed. 
 



                                                                                         
Na een spectaculaire introductie van de scheidsrechter en  
beide tafeltennisclowns nam het duo plaats achter de tafel. 
Ondanks dat de jaren voor beide heren zo langzamerhand  
begonnen te tellen, was hun techniek om van te genieten. De 
serieus ogende Secrétin tegenover de grapjas Purkart, die 
geen enkel middel onbenut liet om een punt te scoren. Met 
een grote hoeveelheid geprepareerde tafeltennisbatjes haalde 
Purkart de meest vreemde toeren uit. Balletjes met flitslicht, 
een spiegel, een uitschuifbaar batje, een vuurspuwende tafel-
tennistafel, een op de tafel springende Purkart die er volgens 
doorheen zakt. Tafeltennistafels van allerlei formaat, met de 
kleinste die niet veel groter was dan 50 x 20 centimeter, wisten 
zij de aanwezigen te boeien. De vrouwelijke scheidsrechter 
bleek makkelijk om te kopen met zowel Franse francs als de 
charmes van Purkart en sommige punten van Secrétin werden 
om de gekste redenen afgekeurd.   



                                                                                             
Op een gegeven moment werd onze Johan de Jong gevraagd 
een balletje te slaan. Na een korte slagenwisseling gaf Johan 
een prachtige smash waar Secrétin moeite voor moest doen 
om hem goed terug op tafel te brengen.  

Na twee uur genieten was de show afgelopen. Het publiek had 
een tafeltennisshow gezien zonder weerga en beloonde de 
Franse kunstenaars met een staande ovatie. Het was duidelijk 
dat we met trots konden terugkijken op een zeer geslaagd  
verjaardagspartijtje waarover feestgangers nog lang zouden 
napraten. Als beloning voor ons werk mochten Kees, Henny, 
Frank en ik van het bestuur uit eten in een goed restaurant. 
Ook die avond in Woerden zullen we niet snel vergeten.  

PS. Nog bezig met dit artikel, bereikte ons het bericht over het 
overlijden van Jacques Secrétin op 25 november jl., dezelfde 
dag dat Diego Armando Maradona overleed.  
Voor de liefhebber van het tafeltennisspel wordt aan gene zijde 
dus ook gezorgd.  

Tom Oostrom, 
Mede namens Frank Sangers, Henny van den Haselkamp en 
Kees de Kamper 

 
Balletjes 
Intussen veranderde er ook iets met de balletjes. Waren die tot 
dan toe 38 millimeter breed, dat veranderde in balletjes van 40 
millimeter. Dat zou het spel wat minder snel maken en voor de 
toeschouwers attractiever. Tijdens een Sinterklaastoernooi 
heeft Arthur Kers bij wijze van grap een ronde laten spelen met 
balletjes van 43,5 millimeter, maar daarmee sla je je – door de 
grotere luchtweerstand - helemaal uit de naad, zonder dat je 
snelheid kan meegeven aan zo’n bal. 
                                                     
                      



                                                                                                                                                                              
                                                  Wit balletje         Oranje balletje                                                                                                                                               
                                                      38 mm                 40 mm 

Per 1 januari 2016 moest weer met een ander soort balletje 
worden gespeeld. De tot dan toe gebruikte celluloidballetjes 
moesten plaatsmaken voor kunststof exemplaren. Dat was in 
het begin wel even wennen, maar de kwaliteit is inmiddels zo 
goed dat de oude, milieuvervuilende celluloidballetjes snel 
vergeten zijn. 

35 jaar 
Het 35-jarig bestaan werd gevierd met een buffet en een 
feestavond in St. Joseph, waarbij de halve vereniging aan het 
roeien is geweest onder het lied: We hebben een woonboot, 
het ligt in de Amstel. Zelf heb ik daar nog wekenlang een zere 
stuit aan over gehouden. 

Voorzitterswissel 
Op de Algemene ledenvergadering van 26 september 2006 
heeft Chris Koetsier de voorzittershamer overgedragen aan 
Johan de Jong. Na in totaal 26 jaar voorzitter te zijn geweest is 
Chris bedankt en terecht tot erelid van de vereniging benoemd. 



Kantine en invitatietoernooien 
Direct in dat jaar werd het bestuur voor grote problemen ge-
steld. De kantine van de sporthal Hofland ging in september 
2006 niet open. De beheerder kapte er mee. Met kunst en 
vliegwerk is toen een tijdelijke voorziening getroffen tegenover 
de beheerdersruimte en kon het gesleep met koelboxen en 
thermosflessen worden beëindigd. Dankzij de gastvrijheid van 
het bestuur van voetbalvereniging MSV, nu Montfoort SV’19, 
kon de afloop van het Sinterklaastoernooi in de bestuurskamer 
van deze vereniging worden afgesloten; ook onze nieuwjaars- 
bijeenkomst in 2007 kon daar worden gehouden met  
gebruikmaking van de bar. 

Het niet beschikbaar zijn van de kantine leidde er ook toe dat 
de Open Montfoortse van 2007 niet in Montfoort is gehouden, 
maar in Linschoten. Sporthal de Vaart was die dag voor ons 
beschikbaar om daar het toernooi te houden. 

In 2008 ging de kantine weer open, maar in 2010 weer dicht. 
Uiteindelijk kon na veel gepraat en gereken – na de verbou-
wing van de ruimte voor de naschoolse opvang – door ons zelf 
een kantine worden geëxploiteerd. Dit dankzij de medewerking 
van een aantal leden die bereid gevonden zijn om bij toerbeurt 
kantinediensten te draaien. Dit heeft de vereniging geen wind-
eieren gelegd. De opbrengsten van dit eigen beheer heeft  
ertoe geleid dat de vereniging financiëel gezond is gebleven 
en dat contributieverhogingen konden uitblijven. 

2007 is ook het eerste jaar waarin gepoogd is om een invitatie-
toernooi te organiseren. Hierbij is het de bedoeling om familie-
leden, vrienden, buren en bekenden door leden te laten  
uitnodigen om een keer te komen spelen. De eerste keer in 
april van dat jaar gelukte dit niet, maar in november 2007 bleek 
dit een enorm succes. Maar liefst een aantal van  
68 deelnemers kon toen worden genoteerd.  



Helaas leverde dit direct geen nieuwe leden op. Dat was  
natuurlijk de bedoeling. Deze formule is in de jaren daarna  
nog vele malen herhaald.  
In 2019 telden we 44 deelnemers, waarvan 25 niet-leden  
aanwezig waren. Het resultaat is dat vaak één of meer  
mensen zich als lid lieten inschrijven. 

De kantine is altijd een onmisbaar onderdeel geweest van het 
verenigingsleven van De Schans. Zittend op krukken aan de 
bar en/of aan een lange tafel, waar de Montfoortse samen- 
leving op de korrel werd genomen en sterke verhalen de ronde 
deden. Toen door de sluiting en de verbouwing van de kantine 
geen bitterballen meer konden worden besteld, werd een  
andere oplossing gevonden in het zelf meebrengen van de  
diverse hapjes.  
                                                                                               
Bij de recreanten werd alle drank besteld op rekening van 
Steenbergen en bij toerbeurt werd iemand ‘aangewezen’ de 
hapjes voor de komende week te verzorgen. Aan het einde 
van de avond klonk dan de kreet “De laatste ronde”,  
waarna de rekening kon worden opgemaakt en  
Johan van Steenbergen en Gert Vermeulen “betalen’ konden 
roepen. Ook competitiespelers bekwaamden zich in het  
snijden van worsten.  
Nu zijn er zoute pinda’s, tosti’s en de snacks uit de airfryer  
beschikbaar. Kortom na het spelen is er alle aanleiding om nog 
even te blijven hangen. 



De website 
Een vereniging als De Schans wilde en moest ook met zijn tijd 
mee. Er moest een website komen. Dat viel in die jaren 2008 
nog niet mee. De kosten bleken keer op keer een probleem. 
Via een kennis werd een poging ondernomen. Dat lukte, maar 
een website hebben is één, maar twee is hij moet ook actueel 
zijn en blijven en dat bleek te problematisch. De waarde van 
zo’n site is dan ook nihil als deze achterloopt en niet biedt wat 
mensen mogen verwachten. Uiteindelijk is dan in 2015 - na 
wat omzwervingen - een professionele websitebouwer gevon-
den die een site voor een schappelijke prijs kon leveren.  
Bovendien is deze gemakkelijk bij te werken en dus actueel te 
houden. En dat is de site nog steeds. 

 
40 jaar 
In 2008 moest toch alweer worden nagedacht over de viering 
van het 40-jarig bestaan.  
Behalve de opbrengst van de Grote Clubacties moest er meer 
geld binnenkomen om een groot feest te kunnen vieren. Eén 
van die actie was “Geef de vaas aan Haas”. Spullen die thuis 
niet meer gebruikt werden, maar nog wel van waarde waren 
konden bij Henny van den Haselkamp worden ingeleverd, 
waarna die de artikelen op Marktplaats zette en waarna bij 
verkoop de opbrengst in de jubileumpot terecht kwam. Alle 
beetjes zijn natuurlijk welkom, maar het zag er niet 
naar uit dat de vereniging daar rijk van werd. 



Het volgende idee gaf meer soelaas. We gaan de boomgaard 
in; we gaan fruit plukken. En zo geschiedde. Een 20-tal leden 
gaf zich op en op het moment dat de conference-peren plukrijp 
werden waaierden de leden uit om kisten vol te plukken bij 
Fruitbedrijf Vlooswijk en bij Van Rooijen in Blokland.  
Het resultaat over de jaren 2008, 2009 en 2010 mocht er zijn; 
ruim € 3.000,- in totaal.  

Met een goed gevulde jubileumpot kon een jubileumdiner  
worden genuttigd in St. Joseph en daarna kon het gezelschap 
zich verplaatsen naar de naastgelegen zaal voor een feest en 
spelletjesavond, waarbij men - wanneer men vermoeid was – 
kon uitrusten op een spijkerbed.  

 
Nieuwe shirts en attentie 
Na het 40-jarig bestaan is 
in 2011 besloten de leden 
van een nieuw clubshirt 
te voorzien met de  
bekende kleuren van een 
tafeltennisbatje, dus rood 
en zwart. Voor Wim Kok 
aanleiding om achter de 
tekentafel te gaan zitten 
en een nieuw logo voor 
de vereniging te  
ontwerpen. 
Dit logo prijkt prachtig op 
het rugpand van het shirt. 

 



Wim Kok was naast zijn bestuurslidmaatschap bovendien  
creatief in het bedenken van een nieuwjaars-attentie voor de 
leden. Wie kent nog de Selderspaak. Een mini-batje dat al  
verend langs een rechtopstaande fietsspaak naar beneden 
wipt op tafeltennistafel-groene ondergrond. Bestuursleden zijn 
daar vele jaren, vele avonden in de maand december mee van 
de straat geweest. In zijn atelier is wat af gezaagd, geknipt, 
geverfd, geboord, gelijmd en na afloop licor 43 gedronken.  
De nieuwjaars-attentie bestaat nog, maar er wordt nu wat  
minder werk in gestoken dan onder leiding van Wim Kok. 

Ontspanning 
Een hoogtepunt in 2011 waren de wereldkampioenschappen 
tafeltennis in de Ahoy-hallen. Op een zaterdagmorgen vroeg 
zijn een 20-tal leden van De Schans richting Rotterdam ver-
trokken om daar te genieten van tafeltennis van wereldklasse. 
 
Al die jaren was er een ontspanningscommissie die jaarlijks 
een fietstocht organiseerde naast andere activiteiten. Maar 
toen zich geen leden meer meldden voor deze commissie 
heeft het bestuur in 2012 besloten om dan zelf een activiteit te 
organiseren. Wim Kok gaf aan daarvoor een prachtig idee te 
hebben. We zijn gaan klootschieten onder leiding van twee 
Twentenaren die een parcours hadden uitgezet op de  
Utrechtse Heuvelrug. Daarna zou de dag worden afgesloten 
met een BBQ. Bij stralend weer hebben we het parcours  
afgelegd en kon de BBQ eveneens in de buitenlucht plaats-
vinden. Alle deelnemers hadden een geweldige dag gehad. 
Behalve de penningmeester, die - ondanks een eigen bijdrage 
van de leden - figuurlijk gesproken buikpijn had en ‘iets’ meer 
moest bijpassen dan het budget toestond. 

 



Ledenbestand 
De afgelopen 10 jaar is de ontwikkeling van het ledenbestand 
een continue zorg van het bestuur geweest. Hoe ben je als 
vereniging aantrekkelijk voor potentiële leden? Dit heeft ertoe 
geleid dat er een winterlidmaatschap is gecreëerd, waarbij 
mensen lid kunnen worden om van oktober tot en met maart te 
kunnen spelen. Daarnaast is een knipkaart ingevoerd om 10 
keer te komen spelen, waarna men een keuze voor het lid-
maatschap moest maken. Er is in die tijd één knipkaart ver-
kocht aan twee allochtone mannen, die voor € 3,00 per keer 
konden komen spelen. Het heeft helaas niet tot een lidmaat-
schap geleid. 
 
Om de vereniging te promoten en nieuwe leden aan te trekken 
is de laatste jaren een kraam gehuurd op de Montfoortse 
Jaarmarkt. Daarmee hebben we wel enig succes gehad, 
waarbij we het laatste jaar (2019) mensen gevraagd hebben of 
zij het op prijs zouden stellen als ze worden uitgenodigd voor 
een invitatietoernooi. Dat bleek een goede formule gelet op de 
grote respons voor dit in november 2019 gehouden  
evenement. 

De achteruitgang van het ledental heeft ook tot gevolg gehad 
dat we na 21.00 uur de gehele sporthal niet meer huren; we 
doen het nu met de halve hal aan de zijde van de kantine. 
 
Het ledental liep in 2015 zo snel terug dat in april 2016 met de 
leden een brainstormsessie is gehouden om met elkaar over 
de toekomst van de vereniging te spreken. Dat heeft geleid tot 
het installeren van een Ledenwervingscommissie die aan de 
slag is gegaan. Bij de start van het seizoen 2017/2018  
bedroeg het ledental 46 leden.  
 



Brainstormen 

De jaarmarktactiviteiten zijn georganiseerd met leuke acties en 
thema’s, zoals “een balletje slaan en/of een balletje eten”,  
doelend op het sportieve- en gezelligheidselement van onze 
vereniging. 2.500 flyers voor het deelnemen aan dagtafeltennis 
werden op alle adressen in Montfoort en Linschoten verspreid.  



Het dagtafeltennis is van de grond gekomen. In St. Joseph kon 
op de maandagmiddag in het seizoen 2016/2017 worden  
gespeeld. Na één jaar hebben we moeten besluiten hiermee 
niet door te gaan, omdat de belangstelling te gering was.  
De ontwikkeling van het ledental blijft een permanente zorg. 

Jeugd 
In 2005 is besloten geen jeugdigen van 13 jaar of jonger meer 
in te schrijven. De reden hiervoor was het ontbreken van leden 
die de jongeren zouden kunnen opvangen en begeleiden. 
Wel werd in die periode met wat oudere jeugdleden met  
succes in de competitie van de afdeling Midden gespeeld en 
wel met 2 teams. Vanaf de voorjaarscompetitie in 2006 bleef 
dit nog bij 1 team. 
In het najaar van 2007 is een aantal jeugdleden doorge-
stroomd naar de senioren; dit betekende het einde van het 
deelnemen in de competitie met jeugdteams. 
In 2009 meldde zich opnieuw een jeugdlid aan en nadien nog 
een drietal. Door verandering van school en andere interesses 
verlieten deze 4 jeugdigen december 2011 de vereniging. 



Trio’s en duo’s 
Ook voor de competitiespelers voltrok zich een belangrijke  
wijziging. Naast de trio-teams is het vanaf het seizoen 
2015/2016 mogelijk om met duo-teams competitie te spelen. 
Dit betekende dat een aantal recreanten de overstap naar het 
competitiespelen hebben gemaakt.  
Was in het verleden de verhouding competitiespelers versus 
recreanten 1 : 2 nu werd dit 1 : 1. 

Al die jaren zijn er teams kampioen geworden en natuurlijk ook 
gedegradeerd. Talloze bekers zijn er uitgereikt tijdens de club-
kampioenschappen, de Open Montfoortse toernooien, vele 
chipolatataarten zijn op de laatste speeldagen van het seizoen 
uitgereikt en vele liters bier en andere dranken hebben na het 
spelen de vochtbalans bij de spelers weer hersteld. Kortom, 
sport, inspanning, ontspanning en gezelligheid zijn de kenmer-
ken van TTV De Schans. Het is mijn wens dat dit de komende 
jaren het karakter van TTV De Schans zal kunnen blijven.  
 

 



2020 Jubileumjaar/Coronajaar 
Het kalenderjaar 2020 begon zoals gebruikelijk met de  
Nieuwjaarsbijeenkomst. Bij zijn nieuwjaarswens sprak de 
voorzitter over het feit dat 2020 ons Jubileumjaar zou worden 
en dus een bijzonder jaar. Op 7 november 2020 zou dit gevierd 
worden: “Houd die datum vrij en blokkeer die datum alvast in je 
agenda.”  Die week erop vonden de clubkampioenschappen 
plaats met Bert Rademaker als uiteindelijke winnaar. 

Die weken daarop ging de competitie van start om medio 
maart 2020 abrupt tot stilstand te komen. Het coronavirus 
spreidde zich als een olievlek uit over Nederland en over de 
wereld. Nederland ging van het ene op het andere moment in 
een intelligente lockdown. Alle sportvoorzieningen en -activitei-
ten werden verboden. De 1,5 meter samenleving deed zijn  
intrede. Geen tafeltennis dus tot aan de zomerperiode.  
In september – bij het begin van het seizoen – kon onder 
voorwaarden weer worden gespeeld. Elke vereniging ontwik-
kelde een corona-protocol en wanneer we ons daaraan  
zouden houden, kon er gespeeld worden. Zelfs de competitie 
in de afdeling Midden van de NTTB werd weer opgestart. 

Totdat in oktober de besmettingen weer zo ver opliepen dat 
een gedeeltelijke lockdown werd afgekondigd. De competitie 
werd opnieuw platgelegd; recreatief kon er nog wel worden 
gespeeld, maar de sportkantines moesten dicht; ook die van 
De Schans. Het spelen in St. Joseph werd opgeschort.  
Leden waren huiverig om nog te komen spelen. 
  
Als troost had het bestuur eind april een digitaal bloemetje 
naar de leden gestuurd om het eind van de competitie te  
markeren. Er zouden bloemen kunnen worden uitgereikt in 
normale omstandigheden, zo was de verwachting.  
En bij het afsluiten van het seizoen geen chipolatataart,  
maar wel een recept om er zelf een te maken.                        



Rond de verjaardag van de vereniging geen festiviteiten, maar 
wel gebak. Bij supermarkt Jumbo kon elk lid een appeltaartje 
afhalen om thuis bij een bakje koffie en/of thee het jubileum 
van TTV De Schans te vieren.  

En 7 november 2020 bleek een gewone zaterdag te zijn. Geen 
gezellig uitje met leden en partners (waarvoor 5 jaar was ge-
spaard), geen tafeltennis-clinic met Bettine Vriesekoop en 
geen tafeltennisdemonstratie.  
Niet afgelasten, maar doorschuiven naar …?? 

Ereleden en leden van verdienste 
Een vereniging kan alleen maar succesvol zijn als leden bereid 
zijn hun schouders er onder te zetten en zich extra inzetten 
voor het draaiend houden van een vereniging. 
Zo kennen we binnen TTV De Schans ereleden en leden van 
verdienste.  
Het is goed om de ereleden nog eens te noemen. 

Joop van Silfhout. Hij pakte in de 70-er jaren de handschoen 
op toen het ene na het andere bestuurslid inclusief de  
voorzitter voor de bestuurstaken bedankten. Daarnaast heeft 
hij samen met Herman Ott jarenlang de organisatie van het 
Open Montfoortse toernooi voor zijn rekening genomen. 
 
Arthur Kers. † ofwel ‘meneer Kers’. Jarenlang was hij het die 
nieuwe leden opving en met ze ging spelen om te zien welke 
tafeltenniskwaliteiten aanwezig waren. En natuurlijk gaf hij ook 
aanwijzingen hoe je beter kon spelen. Daarnaast was hij de 
initiator/organisator van de Sinterklaastoernooien.  
Een op en top verenigingsman. 
 
 



Henk Moolenaar.† Hij stond bij de oprichting in 1970 aan de 
wieg van onze vereniging. Als kapper knipte hij bij wijze van 
spreken net zo lang je haar tot het moment dat je zei: Ik kom 
tafeltennisspelen. Ook de Moolenaarstoernooien droegen zijn 
naam. Vanuit de activiteit zijn velen doorgestroomd naar  
De Schans. 

Kees de Kamper. Oud voorzitter jeugdcommissie, bestuurs-
voorzitter en speler en kledingsponsor van het eerste team. 

Chris Koetsier. In totaal 26 jaar lang voorzitter geweest van 
TTV De Schans en alle ups en downs door de jaren heen 
meegemaakt. Mede door en onder zijn leiding haalt de  
vereniging de 50 jaar. 

Herman Ott. † Jarenlang lid van het bestuur en in die  
hoedanigheid wedstrijdsecretaris. Ook de organisatie van het 
Open Montfoortse toernooi deed hij eerst samen met  
Joop van Silfhout en daarna samen met zijn vrouw Nel. 

Martin Ewald. Meer dan 30 jaar was hij secretaris van de  
vereniging en ruim 30 jaar was hij als redacteur  
verantwoordelijk voor de uitgave van ons clubblad.  
Medeorganisator van het taartentoernooi. 

Henny van den Haselkamp. Meer dan 40 jaar lid. De jeugd  
getraind en begeleid. Jarenlang bestuurslid en contactpersoon 
van de Ontspanningscommissie, wedstrijd-secretaris en  
kantinebeheer. 

 

 



Als leden van verdienste komen we de namen tegen van: 

Jan Zomer. † Jarenlang bestuurslid en regelaar in de  
Ontspanningscommissie. 
 
 
Gerrit le Noble. Voor zijn activiteiten in de ontspannings- 
commissie/jubileumcommissie verdiende hij de eretitel. 

Wim Kok. † 17 jaar bestuurslid, de opvang en begeleiding van 
de jeugd en niet te vergeten zijn creativiteit bij het bedenken 
en maken van een originele nieuwjaarswens. 

Dankzij hun inzet en betrokkenheid heeft TTV De Schans de 
50 jaar volgemaakt. 
Ik heb het al vaker gezegd: “Een bestuur van een vereniging 
kan het niet alleen; de vereniging is wat de leden er met elkaar 
van willen maken. Dat kost (vrije)tijd, maar het is meer dan de 
moeite waard.” 

Johan de Jong, voorzitter 
 



Clubkampioenschappen 2020 
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