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Uitnodiging aan de leden van de tafeltennisvereni-
ging Victory’55 tot het bijwonen van de jaarlijkse Al-
gemene Ledenvergadering in onze eigen accommo-
datie “De Schemerpit” op: 
 
 Vrijdag 17 juni 2022 om 20:00 uur  
 

1 Agenda 

1. Opening door de voorzitter.  

 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2021  

 

3. Jaarverslag van de secretaris.  

 

4. Jaarverslag van de jeugdcommissie.  

 

5. Verslag van de kascontrolecommissie (Lia van Westen-Karregat, Stefan Koning en Stefan Zwarthoed).  
 

6. Verslag van de penningmeester.  

 

7. Huldiging van de jubilarissen.  

 Cees Plat (50jr). 

 Siem Jonk en Piet Smit (40jr.). 

 Michel Guyt (25jr). 
 

De aanwezigheid van de jubilarissen wordt door het Bestuur zeer op prijs gesteld.  
 

8. Huldiging van de kampioenen. 
 

9. Bestuursverkiezingen. 
Richard Buijs (PR) en Theo Kemper (penningmeester) zijn aftredend en herkiesbaar.  
Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering bij het bestuur aanmelden. 
 

10. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie.  
NVT. 
 

11. Wvttk.  

12. Rondvraag.  

13. Sluiting.  
 
Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.  
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2 Notulen van de algemene ledenvergadering van vrijdag 25 juni 2021. 

(gehouden in De Schemerpit te Volendam. Aanvang van de vergadering was om 18:30 uur) 
 
Presentielijst: 

 25 leden hebben zich gemeld voor het bijwonen van de vergadering.  

 Het voltallige bestuur is aanwezig.  

 Leden die zich vooraf hadden afgemeld waren: Piet Meeder, Jacques van Westen jr, Janneke Hoogland, 
Krelis Kwakman, Edwin Karregat, Ryan Loch, Theerakant Manyam.  

 Ook konden Ab Jonk en Kees Plat vanwege ziekte niet aanwezig zijn.  

2.1 Opening. 

Om 18:30 uur opent onze voorzitter Jacques van Westen de Algemene Ledenvergadering .  
Namens het Bestuur heet ik u allen van harte welkom op onze Algemene Ledenvergaderin g. De opkomst is 25 
leden. Bedankt dat jullie weer de moeite hebben genomen om naar onze Schemerpit te komen om de ALV bij 
te wonen. Het tijdstip hebben wij moeten aanpassen naar dit vroege uur omdat er helaas nog steeds sprake is 
van een avondklok en die geldt nog tot 22.00 uur. Door dit vroege tijdstip is er dan gelukkig nog gelegenheid 
om met elkaar bij te praten onder het genot van een biertje. Wel zullen wij onze accommodatie om 22.00 uur 
moeten sluiten omdat wij geen boete van € 4.000 willen riskeren. Vanaf morgen zijn wij nagenoeg verlost van 
alle maatregelen en kunnen wij weer gewoon gebruik maken van onze accommodatie.  
 
Nadat ik vorig jaar op 10 juli melding maakte dat wij een vreemd verenigingsjaar achter de rug hadden, moet 
ik nu helaas weer constateren dat het een vreemd jaar was (in de breedste zin des woords). Vanaf 1 juli vorig 
jaar mochten wij onze deuren weer openen en werd op 11 september 2020 gestart met de najaarscompetitie. 
Dit mocht helaas niet lang duren want op de helft van de competitie werd deze medio oktober 2020 beëindigd. 
Daarna mochten wij nog wel trainen maar per 14 december 2020 werd een algehele lockdown afgekondigd en 
ging alles op slot. Vanaf de tweede helft van mei 2021 mochten wij weer tafeltennissen en vanaf 5 juni 2021 
mochten wij ook weer gebruik maken van de kantine en douches. En nu maar hopen dat alles “normaal” blijft.  
Er hoeven dus geen mededelingen gedaan te worden over de competities.  
Ondanks alle malaise kon onze penningmeester toch een klein positief resultaat  melden van bijna € 4.000 mede 
door de steunmaatregelen vanuit de overheid. Dit alles heeft u kunnen lezen in het financiële jaarverslag. De 
KCC zal dadelijk bij punt 5 hierover verslag doen.  
 
Onder de BOSA-regeling vanuit het ministerie van VWS (Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommoda-
ties) werd op 8 juni 2020 een subsidieaanvraag ingediend in verband met de door ons gedane investeringen 
aan onze accommodatie. Op 21 september 2020 werd deze aanvraag afgewezen. Op 8 oktober 2020 werd door 
ons hierop een bezwaar ingediend omdat, volgens ons, de eigen regels door het ministerie niet goed werden 
geïnterpreteerd. Dit bezwaar werd op 21 oktober 2020 gegrond verklaard en op 13 november 2020 ontvingen 
wij de definitieve toezegging van een subsidie van € 8.380,83. Ruim vijf maanden verder maar het eindresultaat 
geldt natuurlijk. Vermeldenswaardig is ook dat wij als vereniging in het nieuwe boekjaar wederom een tege-
moetkoming hebben ontvangen vanuit de overheid van € 3.000.  
 
Ons gewaardeerd clublid Ab Jonk kan er vanavond niet bij zijn. Alweer vier weken geleden werd hij thuis onwel 
en werd hij met spoed afgevoerd naar het OLVG. Afgelopen dinsdag sprak ik eindelijk zijn vrouw en heeft zij 
verslag gedaan van wat Ab allemaal heeft meegemaakt. Samenvattend was het een “dubbeltje op zijn kant”. 
Het gaat nu de goede kant op en binnenkort wordt hij, als alles goed gaat, overgebracht naar het Dijklander 
Ziekenhuis in Purmerend om verder te revalideren.  
 
Ook wil ik nog even kort stilstaan bij het overlijden van Pius Schilder beter bekend als Pius van de Nivo. Op 21 
mei jl. werd hij aangereden door een scooter en dit werd hem fataal. Hij was geen lid van onze vereniging maar 
je hoefde hem maar te bellen of hij kwam wel even langs. Tijdens de ALV, verbouwingen, toernooien, Zuider-
zee Wandeltocht en noem maar op. Hij schoot een plaatje en schreef en mooi stukje dat de woensdag daarop 
weer in de Nivo te lezen was. Zijn betrokkenheid bij onze vereniging, maar ook bij alles wat zich binnen onz e 
gemeenschap afspeelde, was groot. Pius, bedankt voor alles en we zullen jou missen.  
 
Ik wens alle aanwezigen een goede vergadering toe.  
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2.2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 juli 2020. 

Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen van 10 juli 2020. 
Geen opmerkingen deze keer. 

2.3 Verslag van de secretaris. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de secretaris.  
Aangezien er vanwege de coronapandemie geen competitie en toernooien zijn gespeeld was er door de secre-
taris weinig te melden en heeft penningmeester Theo Kemper een beknopt verslag gemaakt van de gebeurte-
nissen van dit afgelopen jaar. Hartelijk dank daarvoor Theo. 

2.4 Verslag van de jeugdcommissie. 

Ook op het verslag van de jeugdcommissie zijn geen aanmerkingen.  
Hetzelfde geldt voor het verslag van de jeugdcommissie. Ook hiervoor heeft Theo de honneurs waargenomen 
waarvoor hartelijk dank.  
 

2.5 Huldiging van de kampioenen en jubilarissen. 

Kampioenen:  Bij de senioren waren er dit jaar geen kampioenschappen te vieren aangezien e r geen com- 
  petitie is gespeeld. 
 
Jubilarissen:  De jubilarissen zijn wel gehuldigd. Dit jaar waren er twee leden die hun 25 jarig jubileum kon  
 den vieren, één 40 jarig jubileum en ook twee leden die hun 50 jarige jubileum mochten vie 
 ren. 
 
 
Piet Meeder, ook alweer dik 67 jaren jong, werd op 1 januari 1996 lid van onze vereniging. Helaas heeft Piet 
afbericht en kunnen wij hem niet persoonlijk in het zonnetje zetten met zijn zilveren jubileum. Vanachter “het 
derde klaphek” kwam Piet bij de Volendammer enclave maar wist al gauw zijn plekje te veroveren. Hij speelde 
jarenlang competitie maar is daar op een gegeven moment mee gestopt. Piet heeft ook jaren in het jeugdbe-
stuur gezeten en daarnaast heeft zijn vrouw Tiny jarenlang “de Schemerpit” schoon gemaakt. Ook tijdens de-
competitieavonden en de Zuiderzee Wandeltocht kan altijd een beroep op hem worden gedaan om een kanti-
dienst te draaien. Piet, bedankt voor je betrokkenheid bij onze vereniging en voor 25 jaar trouwe lidmaatschap.  
 
Jack Groot werd op 1 oktober 1995 lid van onze vereniging en is dus dik 25 jaar lid. Als 11 -jarig jochie kwam hij 
de Schemerpit binnen maar dat kan ik mij niet meer heugen. De huidige Jack staat mij echter helder voor de 
geest. Jack speelt een meer dan verdienstelijk spelletje tafeltennis. De ene avond is het echter alles en de an-
dere avond is het niets. Dan weer 2e klasse en dan weer 3e klasse. Typerend voor de Volendammer “Heen en 
Weer”. Jack zit sinds 1 oktober 2018 in de kantinecommissie en verzorgt samen met Fra ns Brocken de bevoor-
rading van onze kantine met alles wat daarbij komt kijken. Hij heeft ook drie jaar zitting gehad in de kascon-
trolecommissie. Een bardienst daar draait Jack zijn hand niet voor om en ook de bierploeg heeft een goede aan 
hem. Hij staat altijd paraat. Het is jammer dat hij “geen biertje lust laat staan een broodje bal met satésaus ”. 
Jack, bedankt voor je inzet voor onze vereniging en gefeliciteerd met het zilveren jubileum.  
 
André Mooijer werd op 1 augustus 1970 lid van onze vereniging. Hij  moest nog 11 jaar worden. En nu dik 50 
jaar later viert hij het gouden jubileum. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Een prestatie van formaat. Zowel 
bij de junioren als bij de senioren was André een zeer geduchte tegenstander. Zijn fabelachtige backhand , 
verdediging en aanval joeg elke tegenstander schrik aan. Op een gegeven moment werd het competitiespelen 
in combinatie met het werk een te zware belasting. Soms duikt André weer op tijdens de toernooien en dan 
zie je elke tegenstander weer sidderen want hij komt minimaal voor een plaats in de halve finale. André is ook 
deelnemer van de “bierploeg” en heeft al heel wat kratjes verstouwd. Volgens je vrouw Jolanda zou je naast de 
plaquette een reis voor twee personen naar een zonnig oord krijgen. Helaas late n de financiën van onze ver-
eniging door corona dit niet toe want anders was dit jou en je vrouw zeker gegund. André, bedankt voor je 
inzet bij onze vereniging en gefeliciteerd met het gouden jubileum. De bloemen zijn trouwens voor Jolanda.  
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Richard Buijs werd ook op 1 augustus 1970 lid van onze vereniging en kwam tegelijkertijd met André de Sche-
merpit (op de oude locatie) binnenwandelen. Hij was toen bijna 13 jaar. Twee weken geleden stond het nog in 
de Nivo, het nieuws van 25 jaar geleden. Twee leden die 25 jaar lid waren van onze vereniging. Dat waren 
natuurlijk Richard en André. Er was een foto bij geplaatst en het leek wel of die gisteren was gemaakt. Dan kun 
je zien wat tafeltennis met je doet. Dat houdt je jong! Sinds 1 mei 2003 verzorgt Richard de PR voor onze ver-
eniging. In het begin maakte hij ook de notulen van de ALV en wekelijks maakt hij een verslag van de gespeelde 
wedstrijden en toernooien of andere wetenswaardigheden. Iedereen kijkt met veel bela ngstelling uit naar de 
Nivo. Soms lukt “knippen en plakken” wat minder en wordt er met spelers en uitslagen wat “gehusseld”.  
Richard speelt nog steeds competitie en dat op zijn jonge leeftijd van bijna 64 jaar. Ging hem dit vroeger in de 
hogere klassen gemakkelijk af, thans wordt dit zwaarder en zwaarder en is de 3e klasse iets wat beter bij jou 
past. Je befaamde uitspraken van “op m’n kant” of “op m’n rand” galmen wekelijks door de zaal maar dan weet 
iedereen wel dat jij aanwezig bent. Richard, jij ook bedankt voor je inzet en betrokkenheid bij onze vereniging 
en we hopen dat je nog maar lang de PR voor onze vereniging mag verzorgen.  
 
Jacques van Westen, onze voorzitter, mocht ook dit jaar zijn jubileum vieren en wel zijn 40 jarige. Op 1 april 
1980 moest Jacques als twintig jarige knaap mee met zijn schoonvader Klaas Bits naar de tempel die 'de Sche-
merpit' heet. Als de relatie met Lia een kans van slagen wilde hebben, moest en zou Jacques lid worden van 
Victory '55. Ik wil niet zeggen dat dit lidmaatschap de beste zet in zijn leven was, maar 40 jaar later is hij nog 
steeds gelukkig getrouwd en wekelijks meerdere keren in ons clubgebouw te vinden! Met zijn jarenlange erva-
ring en doorzettingsvermogen is Jacques nog altijd een plaaggeest voor jonge aanvallers in de regio. Door zijn 
venijnige backspinballen, af te wisselen met dode schijnkapballen, weet hij menig speler in de luren te leggen. 
Naast competitie spelend lid heeft Jacques altijd een actieve rol binnen de club gehad. Rijden en begeleiden 
van de jeugd door het hele land heen, het draaien van bardiensten en lid van de bierploeg. Al is dat laatste punt 
natuurlijk een beetje eigenbelang. Daarbij heb je jaren de stukjes in de NIVO verzorgd, waarbij het maken van 
spelfouten voor jou een absolute doodzonde was. Inmiddels ben je alweer 15 jaar voorzitter en heb je samen 
met het dagelijks bestuur aan het roer gestaan van diverse ingrijpende gebeurtenissen in de clubhistorie. De 
verbouwing en renovatie liggen bij iedereen natuurlijk nog vers in het geheugen. Naa st voorzitter ben je ook 
actief nazitter en we hopen nog jaren op jouw gezelligheid te kunnen rekenen. Jacques, bedankt voor al je inzet 
en betrokkenheid binnen onze vereniging! 
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2.6 Verslag van de kascontrolecommissie. 

Het verslag werd in de zaal verspreid namens de kascontrolecommissie bestaande uit Lia van Westen, Jan Sier 
en Marco Sombroek. 
  
Jan neemt het woord en doet verslag. 
Op vrijdag 4 juni 2021 zijn de leden van de KCC bestaande uit Marco Sombroek, Jan Sier en Lia van Westen -
Karregat in de Schemerpit bij elkaar gekomen om in bijzijn van penningmeester Theo Kemper de jaarstukken 
over het seizoen 2020/2021 te controleren. Onderstaand geeft de KCC zijn bevindingen weer.  
 
 Kas- en banksaldi zijn gecontroleerd en hebben aansluiting met de balans.  
 De kasbonnen zijn in zijn geheel gecontroleerd en akkoord bevonden.  
 Er is inzage gegeven in de sumUptransacties (pinbetalingen). 
 Door de lockdown daalde de omzet drastisch maar uiteraard ook de inkoopwaarde en werd er toch nog 

een kleine brutowinst behaald. 
 Er vond nagenoeg geen verloop plaats van het ledenaantal en het aantal sponsoren waardoor deze inkom-

sten op peil bleven. Dank aan alle leden en aan alle sponsoren dat zij ons in dit lastige jaar trouw bleven.  
 In verband met de steunmaatregelen door covid19 ontvingen wij van de overheid in het verslagjaar een 

bijdrage van € 4.000. Dit is verantwoord in de verlies-& winstrekening onder de post bijzondere baten en 
lasten. 

 In het verslagjaar werd vanuit de BOSA-regeling een subsidie ontvangen van € 8.380,83 in verband met de 
gedane investeringen aan onze accommodatie (renovatie vloer, zonnepanelen en CV ketel). Deze bijdrage 
is in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de diverse investeringen.  

 De liquide middelen namen met bijna € 13.000 toe en is  te verklaren door de genoemde ontvangen bijdra-
gen vanuit de overheid, de shirtsponsorbijdrage van Kras Recycling, de Deen Sponsoractie en de Rabo 
Clubsupport. 

 Het uiteindelijke nettoresultaat bedroeg toch nog € 3.912 positief en dit kwam mede door de bijz ondere 
bate van € 4.000. 

 De administratie wordt bijgehouden in Excel en maakt op de KCC een zeer verzorgde indruk.  
 
De KCC wil Theo en Trudy hartelijk bedanken voor de kennis en kunde waarmee de financiële huishouding van 
onze vereniging in het afgelopen verslagjaar is bijgehouden en de tijd en moeite die hiermee gepaard gaat.  
De KCC stelt de ALV voor onze penningmeester décharge te verlenen.  
 
De KCC. 
Marco Sombroek Jan Sier Lia van Westen-Karregat. 
 

2.7 Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

Marco Sombroek en Jan Sier waren dit jaar aftredend als lid van de kascontrolecommissie. Zij worden bedankt 
voor hun inzet de afgelopen 3 jaar. Stefan Zwarthoed en Stefan Koning stelden zich beschikbaar en werden 
met applaus begroet als nieuwe leden.  
 

2.8 Verslag van de penningmeester. 

Theo Kemper geeft een toelichting op het jaarverslag. Er waren geen op- of aanmerkingen. Theo wordt ge-
complimenteerd met het fantastische verslag en het vele werk en hij wordt beloond met een applaus. 

2.9 Bestuursverkiezingen. 

Er waren dit jaar drie bestuursleden waarvan hun bestuurstermijn afliep.  
Secretaris Simon Jonk en jeugdbestuursleden Robbert Taalen en John Bond waren aftredend.  
De heren stelden zich weer herkiesbaar en aangezien er geen tegenkandidaten waren , zijn zij weer voor drie 
jaar herbenoemd.  
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2.10 Rondvraag. 

Richard Buys. 
Meldt dat er is besloten dat het handicaptoernooi gehouden zal worden op 11 september voor de start van de 
najaarscompetitie, een datum voor de clubkampioenschappen wordt nog nader bepaald.  

 
Jean-Paul van Westen. 
Meldt dat Game 11 weer langs wil komen om de leden de gelegenheid te geven om hun materiaal en overige 
uitrusting weer op peil te brengen. 23- of 30 augustus zou een mooie datum zijn.  
 
Robbert Taalen. 
Meldt dat Arjen de Jong contact heeft gezocht aangaande de uitwisseling en heeft voorgesteld om die te laten 
plaatsvinden op 15 januari 2022. Vooralsnog wordt dit door onze vereniging met instemming begroet.  
 

2.11 WVTTK. 

De teamindeling moet binnenkort weer ingediend worden en Simon vraagt of er nog wi jzigingen zijn. Er zal 1 
wijziging worden doorgevoerd aangezien Therakant bij een andere vereniging gaat spelen. Zodoende wordt 
Michel Guyt doorgeschoven naar het 1e team. Verder zal er weinig verande ren in de team samenstelling. 
 
 

Notulist: Simon Jonk 
 

2.12 Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering rond 20:30 uur af en bedankt iedereen voor hun komst. Alle vrijwilligers 
worden wederom bedankt voor hun belangeloze inzet en het vele werk wat zij hebben verricht en hij wenst 
allen een prettige vakantie toe.  
 
Na afloop werd er nog druk nagepraat onder het genot van een gratis consumptie.  
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3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2021-2022 

In dit overzicht zullen wij zoveel mogelijk melding maken van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen 
jaar. Wij wensen iedereen veel leesplezier met dit jaarverslag, dat met veel zorg en aandacht is samengesteld 
en hopen zoveel mogelijk leden op de Algemene Ledenvergadering te mogen verwelkomen.  

3.1 Terugblik 

Eindelijk na bijna twee jaar ellende en onzekerheid kon vorig jaar eind juli de zaal weer opengesteld worden 
voor de leden en kon er weer getraind worden.  
De echte aftrap voor het seizoen 2021-2022 was echter op 11 september 2021 toen we na een jaar zonder toer-
nooien weer van start konden met de clubkampioenschappen. Normaal gesproken worden die gehouden in het 
begin van het jaar maar zoals reeds vermeld mocht er toen niet gesport worden. Door omstandigheden en 
vakantie konden een aantal prominente leden niet meedoen. Dat mocht de pret echter niet drukken en werd 
door de wel aanwezige spelers alles gegeven wat er in zat. De terechte winnaar was Stefan  Zwarthoed die in 
de finale Bojan Segic versloeg. 
Ook het Handicap toernooi werd snel daarna op de agenda gezet om te voorkomen dat er misschien weer een 
kink in de kabel zou komen. Op 23 oktober kwamen de deelnemers in actie met als verrassende winnaar Vi nce 
Schilder. 
Na weer een lockdown van 5 weken mochten we eind januari 2022 weer los in de sport en horeca. Zaterdag 29 -
01-2022 hebben we gelijk de clubkampioenschappen 2022 op de agenda gezet net voordat de competitie ook 
weer van start ging. Ook dit was weer een prachtig evenement met als winnaar Michel Guijt die op dat moment 
al in een bloedvorm verkeerde. 
Verderop uitgebreide verslagen van deze mooie toernooien. 
 
Helaas is er ook dit jaar weer een triest bericht te melden. Jan Kwakman (de Plak) kwam plotseling en totaal 
onverwacht te overlijden. Jan was een markant persoon met veel humor en werd zeer gew aardeerd door de 
“bappenploeg” waar hij regelmatig nog een balletje mee sloeg. Jan rust in vrede. 
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3.1.1 Competitie 

De competitie kon eindelijk na drie verloren seizoenen weer van start. In maart 2020 werd de voorjaarscompe-
titie afgebroken en de daarop volgende twee competities zijn helemaal niet gespeeld.   
Op 18 september 2021 gaven de mannen van het 1e team weer het startschot voor de nieuwe najaarscompeti-
tie. Na vol goede moed van start te zijn gegaan, werden er toch weer twijfels gezaaid over het doorgaan van 
de competitie i.v.m. de oplopende coronabesmettingen. Helaas kwam het onderbuikgevoel uit en moesten de 
laatste drie wedstrijden gespeeld worden onder nieuwe maatregelen. De laatste wedstrijd werd zelfs helemaal 
niet meer gespeeld omdat er weer een avondlockdown werd ingesteld. Daardoor werd na 9 wedstrijden de 
eindstand opgemaakt in de najaarscompetitie 2021. De voorjaarscompetitie 2022 ging wel weer van start zoals 
gepland en is ook helemaal uitgespeeld. 
  

Verslaglegging verloop competities 

 
1e team 
Najaarscompetitie 2021 (hierna Njc_2021) 

Het 1e team bestaande uit Stefan Zwarthoed, Robbert Taalen, John Bond en Michel Guijt stond er in de laatst 
gespeelde en gestaakte voorjaarscompetitie 2021 in de landelijke 3e divisie met een 3e plaats goed voor.  
Het team was voornemens om die prestatie in de najaarscompetitie 2021 voort te zetten. Maar door het gebrek 
aan training en omdat Michel Guijt, die de plaats van Theerakant Manyam had ingenomen, nog moest wennen 
aan het hoge niveau, ging het allemaal niet vanzelf. Het bleef lang spannend maar het gevecht tegen degra-
datie werd toch nog ruim in het voordeel van onze mannen beslist. John en Stefan waren aan elkaar gewaagd 
met respectievelijk 14 en 13 gewonnen partijen. Complimenten voor Michel die zoals gezegd een moeizame 
start had maar die toch nog een 38% score behaalde Robbert viel wat tegen met 33%, maar toch een prima 
prestatie op dit hoge niveau. 
 
Voorjaarscompetitie 2022 (hierna Vjc_2022) 

De voorjaarscompetitie 2022 kon gelukkig ook weer gewoon van start gaan. Het was voor het 1e team de doel-
stelling om in het huidige seizoen eens mee te strijden in de hoogste regionen. Dat e.e.a. nog niet zo eenvoudig 
is in de landelijke competitie bleek maar weer. Het seizoen verliep vanaf het begin moeizaam en het was steeds 
stuivertje wisselen om uit de degradatiezone te blijven. Heel lang bleef het spannend en tot aan de laatste 
wedstrijd hadden de mannen het nog in eigen hand. Die laatste wedstrijd verliep echter desastreus en er werd 
met 9-1 verloren, terwijl de concurrentie wel de nodige punten wist te pakken. Zodoende eindigde het 1e team 
als één na laatste en dat betekende dus degradatie. Stefan haalde net geen 50% gevolgd door John met 43%. 
Michel scoorde 33% en Robbert bleef steken op 22%. Wat nog wel in positieve zin opviel waren de invalbeurten 
van Nick Klaver die 4 van de 6 wedstrijden wist te winnen. Het was erg jammer van de degradatie maar nu weer 
met goede moed op weg naar het kampioenschap in de overgangsklasse.  
 
2e team 
Njc_2021 
Het 2e team bestaande uit Bojan Segic, Nick Klaver, Remko Mulder, Wilco Roes, Sadat Girgis  en Edwin 
Roumimper had in de najaarscompetitie 2021 stuivertje gewisseld met team 2. Na het behalen van het kampi-
oenschap in de Hoofdklasse mochten de mannen het proberen in de sterke Overgangsklasse. Het liep echter 
niet waarop was gehoopt. De blessures van Edwin en later ook Nick waren een groot nadeel, maar vooral het 
door omstandigheden niet meespelen van Sadat was de grootste aderlating. Ook Bojan kon maar een be perkt 
aantal wedstrijden meespelen maar hij pakte in die wedstrijden wel de meeste punten (13 gewonnen van de 15 
en dat mag toch wel een prestatie worden genoemd). De overgebleven spelers sprokkelden nog wat punten 
bij elkaar maar dat bleken er op het eind toch twee tekort te zijn om boven de streep te eindigen. Echter door-
dat op het laatst de degradatiereglementen (van 2 teams naar 1 team) waren aangepast, werd een degradatie 
toch nog ontlopen. Nog wel even noemenswaardig is dat Jacques ven Westen junior a ls 1e is geëindigd in deze 

poule met 100%. Als invaller won hij alle drie wedstrijden😊. 
 
Vjc_2022 

Er waren in de voorjaarscompetitie 2022 een aantal veranderingen doorgevoerd in de teamsamenstelling.  
Team 2 bestond nu uit slechts 3 leden te weten Nick Klaver, Ryan Loch en Roan Mulder. Zij kwamen deze keer 
uit in een poule van 7 en moesten na 6 wedstrijden verder in de promotiepoule of in de degradatiepoule.  
Aangezien zij na die eerste zes wedstrijden als zesde waren geëindigd moest de competitie afgemaakt worden 
in de degradatiepoule. In deze poule werd de 1e plaats behaald en zodoende ook h andhaving in deze sterke 
klasse. Nick was erg goed op dreef en behaalde 60% met daarachter Roan met 39% op de voet gevolgd door 
Ryan met 33%.  
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3e team 
Njc_2021 
Het 3e team nu bestaande uit de jongens van het vorige team 2, Jean-Paul van Westen, Ryan Loch, Vince Schil-
der en Roan Mulder, mocht het na de degradatie uit de Overgangsklasse een klasse lager proberen in de Hoofd-
klasse. Het wekte geen verbazing meer dat ze zich in deze sterke klasse als een vis in het water voelde. Ze 
stevende weer af op een koppositie en hielden de strijd om het kampioenschap lang vol. Na de hele competitie 
te hebben aangehaakt bij de nummer 1, moesten ze toch genoegen nemen met een fraaie tweede plek in de 
eindstand. Een prima prestatie. Roan steeg boven zichzelf uit en behaalde een 70% score . Grote klasse. Ook 
Ryan en Vince speelde prima met scores boven de 50%. Jean-Paul bleef daarbij iets achter met 39%. 
 
Vjc_2022 

Zoals reeds is vermeld waren een aantal teams aangepast. Het derde team speelde de voorjaarscompetitie 
2022 nu in de volgende samenstelling: Bojan Segic, Wilco Roes, Edwin Roumimper, Albert Huizinga en Sadat 
Sirgis. Dit team zou als favoriet van start gaan in de Hoofdklasse maar  er kwam een kink in de kabel en zij 
gingen helaas roemloos ten onder. Albert Huizinga nam plotsklaps afscheid van onze vereniging en Sadat 
kwam door omstandigheden ook niet aan spelen toe. Toen ook kopman Bojan na een aantal wedstrijden ver-
stek liet gaan, stonden Wilco en Edwin er vaak met zijn tweeën voor en dat konden zij niet bolwerken. Bojan 
speelde vier keer mee en won maar liefst 10 van de 11 gespeelde wedstrijden. Erg jammer dat hij niet meer 
wedstrijden kon meespelen. Wilco en Edwin kwamen deze keer tekort in deze klasse en zij scoorden resp. 23% 
en 18%. Jammer dat het zo gelopen is maar volgende keer beter. 
 
4e team 
Njc_2021 
Het 4e team met de spelers Stefan Koning, Mitchell Jonk, Jacques van Westen jr., Jon de Lange en Mike Reu-
vers beleefde op zijn zachtst gezegd een rommelige najaarscompetitie 2021 in de 1e klasse. Door het wegvallen 
van een aantal spelers bleven Stefan en Mitchell met zijn tweeën aan het kwakkelen. Mike en Jon wilden plots-
klaps niet meer spelen en Jacques jr. vond andere bezigheden zoals kaarten belangrijker. Dus moesten Stefan 
en Mitchell met zijn tweetjes de kar zien te trekken met af en toe een invaller (en Jacques jr. die toch nog 
noodgedwongen 4 wedstrijden heeft meegespeeld). Dat ze zich uiteindelijk toch wisten te handhaven is na-
tuurlijk een prestatie van formaat die waardering en respect verdient chapeau!!  
 
Vjc_2022 

Het vierde team, ditmaal met de spelers Jean-Paul van Westen, Vince Schilder, Mitchell Jonk, Stefan Koning 
en Jacques van Westen jr., ging de strijd aan in de voorjaarscompetitie 2021 in de 1e klasse.  
Met als doelstelling het kampioenschap. Dat het niet om hoogmoedswaanzin ging, bewezen de mannen gaan-
deweg de competitie. Er werd slechts 1 wedstrijd nipt met 6-4 verloren. Er was echter voor de laatste (uitge-
stelde) wedstrijd geen vuiltje aan de lucht meer toen het reeds gedegradeerde US op bezoek kwam. Na de 
klinkende 9-1 overwinning had ons team een voorsprong van 7 punten op de nummer 2 en kon de kampioens-
vlag worden gehesen. Vince was deze keer ijzersterk en behaalde 91%. De rest was aan elkaar gewaagd en 
volgde met percentages tussen de 50 en 66%. Proficiat mannen en op naar het volgende kampioenschap.  
 
5e team 
Njc_2021 
Het 5e team bestaande uit Berry Molenaar, Kees Plat, Jack Groot en Simo n Jonk speelde een prima najaars-
competitie 2021 in de toch wel vertrouwde 2e klasse. Al jarenlang spe elt dit team met het degradatiespook 
boven hun hoofd, maar deze keer ging het vanaf het begin voortvarend en kwam de degradatiestreep nooit 
echt in zicht. Mede door de prima prestatie van Berry met 76%, met maar 5 verloren wedstrijden, kon er ont-
spannen worden gespeeld en dat kwam ook de prestaties van Jack en Simon ten goede. Jack was erg goed 
bezig en kwam boven de 50% uit en ook Simon behaalde zijn hoogste score sinds jaren. Kees was echter nog 
niet helemaal op dreef na zijn zware ziekte en moest nog even op gang komen, maar dat zal hij in het volgende 
seizoen zeker recht willen trekken.  
 
Vjc_2022 

Het vijfde team bestaande uit de spelers Berry, Kees, Jack en Simon kregen in de voorjaarscompetitie 2022 
versterking van Jacques van Westen sr. en Theo Kemper. Het team trok de lijn van vorig seizoen door en 
speelde één van zijn beste competities ooit. Het was dat er één team (Tempo-Team) met kop en schouders 
boven uit stak anders hadden zij nog voor het kampioenschap meegespeeld. Dit kwam voornamelijk door het 
goede spel van Jack want die speelde de sterren van de hemel en verloor maar 3 van de 20 gespeel de wedstrij-
den. Ook Berry is natuurlijk altijd goed voor zijn partijen en aanwinst Jacques speelt altijd solide en kwam deze 
keer uit op 50%. Simon haalde die 50% net niet maar speelde desondanks ook een hele goede competitie en 
had een paar keer de winst in handen tegen de beste spelers. Maar het gezegde luidt:” in de tas uit de tas”. 
Alleen Kees bleef wederom wat achter met 26% maar desondanks een zeer geslaagd seizoen. Theo had wat 
lichamelijk ongemak en heeft daarom niet meegespeeld.  
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6e team 
Njc_2021 
Het 6e team bestaande uit Jacques van Westen, Theo Kemper, Albert Huizinga, Richard Buijs en Wan Kwok 

Hung kreeg in de najaarscompetitie 2021 te maken met blessures en moest vervangers zien te vinden voor 

twee spelers. Nadat Wan al had verteld dat hij deze competitie niet kon spelen vielen daarbij ook nog eens 

Theo en Richard uit met blessures. Theo moest al na twee wedstrijden de handdoek in de ring gooien en ook 

Richard kon na 4 wedstrijden niet meer meespelen. Het is haast ondoenlijk om inva llers te vinden als je zowat 

in het laatste team speelt, dus een degradatie uit de tweede klasse hing als het zwaard van Damocles de hele 

competitie boven hun hoofd. Gelukkig was Cheol Zhang van team 7 bereid om een paar keer in te vallen en dat 

pakte goed uit. Mede door zijn toedoen, 6 gewonnen wedstrijden van de 6, werd degradatie voorkomen. Het 

feit dat Zhang een groot aandeel had in handhaving doet echter niets af aan de prestaties van Albert en Jacques 

want ook zij speelden een prima competitie met respectievelijk 67% en 59%.  

 
Vjc_2022 

Team 6. Doordat een aantal leden hadden aangegeven niet meer te willen/kunnen spelen in de competitie 
(geen zin/tijd en verhuizing) hadden we te maken met een aantal teamwijzigingen en moesten er ook teams 
samengevoegd worden. Zodoende kwamen we deze voorjaarscompetitie 2022 met maar zes i.p.v. zeven 
teams uit in de competitie. 
Team 6 speelde daarom in de volgende samenstelling: Lia van Westen, Omar van der Horst, Richard Buijs, 
Peter Mooijer, Mark Schilder, Wan Kwok Hung en Cor Maas. Dit team bestaat uit maar liefst 7 spelers en dat is 
eigenlijk teveel. Er is ook een te groot klassenverschil. Toch wil iedereen spelen en dat werd in het begin ook 
eerlijk verdeeld. Maar omdat er in de sterke 3e klasse werd gespeeld, konden een aantal spelers dat niveau niet 
aan. Het ging in de eerste helft dan ook niet goed en het team stond in de degradatiezone. Om de plaats in de 
3e klasse te behouden werd daarom onderling afgesproken om de resterende wedstrijden met de beste spelers 
te spelen. Dat pakte goed uit want de competitie werd afgesloten op een prima derde plaats ruim boven de 
degradatiestreep. Wan Kwok Hung kwam als beste uit de bus met 86%, maar ook Lia speelde een prima seizoen 
met 47% gevolgd door Omar met 42%. De rest kwam er niet echt aan te pas en sprokkelde nog een paar punten 
bij elkaar. Cor kon dit seizoen nog niet meespelen. 
 
 

7e team 
Njc_2021 

Het 7e team met Lia van Westen, Cor Maas, Mark Schilder, Peter Mooijer, Cheol Zhang en Omar van der Horst 
mocht het in de najaarscompetitie 2021 wederom proberen in de 4e klasse.  
Helaas waren enkele doorgewinterde leden van team 7 (Ab Jonk en Frans Brocken) getroffen door ernstige 
lichamelijk ongemakken. Zij moesten zich dan ook noodgedwongen terugtrekken uit het competitiegeweld. 
Gelukkig gaat het met Ab en Frans naar omstandigheden weer goed maar zij zullen niet meer mee gaan doen 
aan de competitie. Heren hartelijk dank voor de jarenlange inzet voor jullie team.  
Ook Cor Maas gaf te kennen om nog niet te kunnen spelen en Cheol had al aangegeven om minder te gaan 
spelen. Zodoende zou alles aankomen op Lia, Mark en Peter. Maar als de nood het hoogst is komt er meestal 
hulp om de hoek kijken. Dat was ook nu het geval met de komst van een nieuw lid in de persoon van Omar van 
der Horst. Die bleek gelukkig bereid om in het team te komen spelen en ook de tafeltennisbond werkte mee 
om Omar nog in te schrijven. Omdat Omar een goede 4e klasse speler is en omdat ook de training van Mark en 
Peter eindelijk zijn vruchten bleek af te werpen, zag het er opeens heel rooskleurig uit. Ook Lia was nog steeds 
in vorm en ze speelden allemaal de sterren van de hemel. Met een ruime voorsprong werd het kampioenschap 
behaald. Grote klasse en eindelijk naar de zo felbegeerde 3e klasse. 
 
Vjc_2022 

Geen 7e team. 
Doordat een aantal leden hadden aangegeven niet meer te willen/kunnen spelen in de competitie (geen zin/tijd 
en verhuizing) hadden we te maken met een aantal teamwijzigingen en moesten er ook teams samengevoegd 
worden. Zodoende kwamen we deze voorjaarscompetitie 2022 met maar zes i.p.v. zeven teams uit in de com-
petitie. 
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3.1.2 Eindstanden competities  
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3.1.3 Clubgebouw 

Openstellen kantine  
Net als in het vorig seizoen is het gelukt om de kantine draaiende te houden tijdens de opengestelde tijden. 
Op de vrijdagavonden is de kantinedienst heel goed opgepakt, mede dankzij het schema van Lia van Westen. 
De overige avonden zijn net als in het vorige seizoen ingevuld door de aanwezige leden meestal de vertegen-
woordigers van het jeugdbestuur. 
 
Alle leden en vrijwilligers die daar aan hebben meegewerkt worden hartelijk bedankt.  
 
Onderhoud  
Er is weinig te melden over het onderhoud in de afgelopen twee jaren. Na de vernieuwing van de speelvloer 
zijn er geen noemenswaardige zaken meer geconstateerd. Er is een aantal keer een beroep gedaan op Siem 
Jonk om wat kleine reparaties te verrichten. Gelukkig kan er voor deze klussen altijd een beroep op Siem wor-
den gedaan.  
Ook de sloten van de deuren geven nog wel eens problemen en die worden dan door Jacques van Westen op-
gepakt. Heren hartelijk dank hiervoor. 
 
Energiekosten  
Verwezen wordt naar de specificatie in het financiële jaarverslag. 
 

3.2 Het bestuur 

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar weer voor de volle honderd procent ingezet om het reilen en zeilen 
van onze vereniging in goede banen te leiden. Het jeugdbestuur heeft sinds een aantal jaren een trainer aan-
gesteld zodat alle leden, onder professionele leiding kunnen trainen. Ook de voorzitter en penningmeester 
hebben weer veel werk verzet maar ook de rest van het bestuur heeft zijn steentje weer bijgedragen.  
Tijdens de reguliere vergaderingen zijn alle aandachtspunten besproken en in onderlinge samenspraak kwam 
men altijd weer tot een oplossing.  
 
Mutaties Bestuur. 
Dit jaar zijn twee bestuursleden aftredend. 

 Penningmeester: Theo Kemper moet volgens de statuten aftreden. Hij heeft aangegeven zich weer her-
kiesbaar te stellen. 

 PR: Ook voor Richard Buijs zit de drie jarige termijn erop maar ook Richard heeft aangeven zich weer her-
kiesbaar te stellen. 
 

Overige zaken. 

 Frans Brocken trekt zich terug uit de evenementencommissie en het kantinebeheer. Frans is getroffen 
door lichamelijk ongemak en kan daardoor zijn taken niet meer uitvoeren.  

 Het jeugdbestuur maar ook de evenementencommissie kunnen nog steeds versterking gebruiken. Dus le-
den die zich beschikbaar willen stellen om plaats te nemen in het bestuur of in een commissie zijn van 
harte welkom. Gaarne op tijd aanmelden bij het bestuur.  

3.2.1 Evenementencommissie 

De evenementencommissie en het kantinebeheer is op zoek naar versterking. Frans Brocken kan zoals al is 
aangegeven zich niet meer voor 100% inzetten en zijn taken worden nu opgepakt door voorzitter Jacques van 
Westen die samen met commissielid Jack Groot nu het kantinebeheer voor hun rekening nemen. Ook Robbert 
Taalen heeft aangegeven om te helpen waar kan. De organisatie van de toernooien worden georganiseerd en 
begeleid door John Bond en Stefan Zwarthoed waarvoor onze dank. Maar voor grotere evenementen zoals `n 
Loopie en de uitwisseling met Stede Broec is alle hulp welkom.  
 
Alle medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun inzet.  
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3.3 Sponsoring 

3.3.1 Shirtsponsoring 

Van shirtsponsor Kras Recycling ontvingen wij wederom een bijdrage waarvoor uiteraard onze hartelijke 
dank.  

 

 
 

3.3.2 Reclameborden (bordsponsoring) 

De bordsponsors waren ook dit jaar een belangrijke bron van inkomsten. Af en toe vallen er sponsors af die dan 
weer aan anderen hun steun gunnen, maar toch worden er telkens weer nieuwe sponsors bereid gevonden om 
onze club te steunen. Aan de buitengevel zijn enkele fraaie doeken bevestigd met het logo van een aantal 
sponsors, maar in de zaal zijn er nog enkele plekken beschikbaar en wij hopen dat we die laatste paar plaatsen 
ook op kunnen vullen met een mooi reclamebord.  
 
Onze dank gaat uit naar al de mensen die onze vereniging een warm hart toedragen en natuurlijk ook diegenen 
die in het verleden hun steun hebben gegeven. 
 
Alle sponsors willen wij dan ook bij dezen hartelijk bedanken.  

3.3.3 Deen sponsoractie  

In het afgelopen jaar organiseerde DEEN een laatste jeugdsponsoractie. Een actie waarbij duizenden euro’s 
ten goede komen aan de jeugdverenigingen in onze regio, met als doel om kinderen te laten sporten, bewegen 
en hun hobby te beoefenen.  
Ook onze vereniging mocht hieraan deelnemen en wij hebben een mooi bedrag weten te vergaren van € 500.  
 
Wij bedanken bij dezen Deen supermarkten voor hun sponsorbijdrage.  

 

3.3.4 Rabo ClubSupport  

In het afgelopen seizoen was T.T.V. Victory '55 inge-

loot voor deelname aan de onderwerpelijke sponsor-

actie van de Rabobank. Met Rabo ClubSupport biedt 

de bank kennis, hun netwerk en financiële onder-

steuning aan clubs en verenigingen. Leden van Ra-

bobank Waterland en Omstreken. Via een email aan 

onze leden en kennissen hebben wij deze actie ge-

promoot en de leden gevraagd hun stem op onze 

vereniging uit te brengen. 

Onze vereniging heeft via deze actie een mooi be-

drag van € 628 ontvangen met als bestedingsdoel 

het stimuleren van de jeugdactiviteiten. 

 

Wij bedanken de Rabobank voor hun mooie bijdrage. 
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3.4 Grote Clubactie 

Het afgelopen jaar bracht de Grote Clubactie weer een mooi bedrag op. Theo Kemper, Simon Jonk en Frans 
Brocken zorgden als vanouds voor de verkoop aan de leden.  
In onze verkochte serie vielen opnieuw geen grote prijzen. Via een interne verloting zijn wederom verschillende 
kleinere geldprijzen ter beschikking gesteld. Ook het komende jaar zullen wij weer met deze actie meedoen. 
We hopen dat we weer een beroep kunnen doen op onze “vaste lotenverkopers” en wat nog belangrijker is dat 
zijn natuurlijk de kopers.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5 Klaverjassen 

Er is dit jaar geen klaverjastoernooi georganiseerd.  

3.6 Toernooien 

3.6.1 Handicaptoernooi 

Rond 13.00 uur op zaterdagmiddag kwamen zeventien man naar de Schemerpit voor het jaarlijkse handicap 
toernooi. We zeggen wel jaarlijks, maar al twee jaar was het de tafeltennisvereniging niet gegund om dit toer-
nooi te spelen. Van overal waren maatregelen van kracht om het spelplezier en het samen spelen aan banden 
te leggen. Desondanks was het weer zover en om 13:15 uur sprak Simon Jonk het welkomstwoord voor dit 
toernooi. Bij afwezigheid van de voorzitter, die andere verplichtingen had, bedankte hij de mensen voor hun 
komst en noemde de namen van de spelers, verdeeld over drie poules.  
Twee poules van zes en eentje van vijf, met bij iedereen de voorsprong ten opzichte van de sterkste speler op 
basis van de rating van de bond (en dat is al een tijdje Theerakant Manyam, spelend in de tweede divisie).  
De deelnemers gingen aan tafel en zo kwam Mark Schilder tegen Theerakant met een voorsprong van zeven-
tien punten. En die voorsprong was haarscherp, want al bij de eerste klap serveerde  Theerakant mis. Uiteinde-
lijk won hij wel met eindstanden 24-22, 23-21. En dat maakte het allemaal heel spannend en wel zo gezellig, 
ook op de andere tafels. Maar op alle tafels was er wel wat loos. De sterkere spelers moesten meteen op hun 
tellen passen en de minderen sloegen erop los, in de hoop de ander te ontregelen. Het moet worden gezegd, 
dat het verschil soms uiteindelijk toch te groot was en ook Vince Schilder gaf later te kennen dat zijn handicap 
te licht uitpakte. Vijf keer achter elkaar serveren geeft de gelegenheid in de reeks soms wat anders te proberen 
en het spel op de tafels liet zien dat men dat gaandeweg beter oppakte. Zo werden er aanmerkelijk vaak drie-
setters uitgespeeld, en was de eindstand voor beide spelers vaak dicht rond de twintig. Er waren veel partijen 
die anders dan verwacht eindigde, zoals die van Peter Mooijer uit het zevende tegen Theerakant. Peter sloeg 
hem van tafel met ruime cijfers, met zijn voorsprong van zeventien punten.  
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Na de eerste poulewedstrijden gingen de eerste twee door. Maar om toch tot acht spelers te komen mochten 
de beste twee nummers drie ook meedoen en zo kwam het dat de volgende wedstrijden in de kwart finales 
werden gespeeld: Stefan koning->Omar van der Horst (2-0), John Bond ->Mitchell Jonk (2-0), Cheol Zhang -> 
Jack Groot (2-1), Vince Schilder -> Theerakant Mayam (2-0). Onder toezicht van diverse ouders en andere toe-
schouwers bleef de sfeer gemoedelijk en ontspannen.  
En de ronde erna in de halve finales was het weer daverend spannend. Vince won met ruime cijfers van Stefan 
Koning. Maar John moest alles uit de kast halen om Zhang Cheol te passeren (21 -19, 21-19). Die Koreaanse 
speler die al jaren bij onze vereniging speelt, heeft een grandioze verdediging, en het was op het nipp ertje dat 
John hem de baas bleef. 
De strijd om de 3e plaats werd gestreden door Stefan Koning en Zhang.  Dit werd een slijtage slag maar ondanks 
dat Zhang op zijn laatste benen liep, sleepte hij toch de overwinning naar zich toe. Een hele mooie prestatie.  
 
Rond 17.00 uur was het tijd voor de finale van John tegen Vince.  
Voor het publiek werd Peter Mooijer gevraagd om het scorebord bij te houden. En dat was maar goed ook, 
want dit keer was de voorsprong van zeven punten voor Vince precies goed. John, die met  zijn korte noppen 
aan een kant de bal hoog sloeg tot bijna het plafond aan toe, had een zware aan Vince, die gewoon door bleef 
smashen (fotootje).  
 
En Peter bleef zijn scores gewoon doordraaien, tot er zelfs geen cijfers meer op het bord stonden. Hij kan telde 
daarop het scorebord en begon weer van voren af aan. Want wat moet je anders als de eerste game eindigt 
voor John, met een kant bal op 30-28? Daarna ging het net als in de eerste game, toen John bij de zeventien 
weer tien punten achter stond maar dit keer liet Vince zich niet meer verassen en klonk er luid applaus voor de 
spelers, toen Vince uiteindelijk de winst pakte met de eindstanden 13-21 en 20-22.  
 
De spelers en toeschouwers hebben nog een tijd lang nagepraat over dit mooie toernooi. Ook namens  het 
bestuur iedereen van harte bedankt voor deze gelegenheid en het enthousiasme na zo lang onzekerheid van-
wege de maatregelen van de overheid.  
 

 
 

 
 

  

Podium:  
1 Vince Schilder  
2 John Bond,  
3 Zhang Cheol 

Finale: 
John tegen Vince 
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3.7 Clubkampioenschappen 

Clubkampioenschap 2021  

 

 
 
Zaterdag 11 september om 13:00 uur stond het clubkampioenschap op het programma. Eindelijk na zowat twee 
jaar van constant gedoe met beperkingen door de overheid van wat tegenwoordig in de volksmond ‘corona’  
wordt genoemd (of met een moeilijke term ‘Covid-19’), mochten we weer aan de bak. Het was deze keer vroeg 
in het seizoen en voordat de competitie van start zou gaan. De reden hiervan was dat de competitie heel laat 
begon en er tijdens de competitie geen vrije week meer was om het toernooi in te passen. Het ging er zoals 
gewoonlijk sportief aan toe met rake ferme klappen en veel effect. Iedereen heeft ooit wel eens tegen dezelfde 
tegenstanders in de onderlinge strijd gespeeld maar iedere wedstrijd is weer a nders en niemand wilde voor 
elkaar onderdoen. 
Het verliep gemoedelijk, maar de eerste zweetdruppels lieten zich al snel gelden want het was nog behoorlijk 
warm zo begin september. Rond 16:00 waren de drie poules gespeeld en na een spannende strijd bleven d e 
acht beste over in de kwartfinales. En dat was me wat. Ze waren allemaal aan elkaar gewaagd, en het scheelde 
maar een haar of Ryan Loch schakelde oud clubkampioen Stefan Zwarthoed uit. Het werd een partij in vijf 
games, waarbij Stefan winnaar werd met een krappe 12-10 overwinning in de beslissende game.  
 
Jean-Paul werd uitgeschakeld door een in uitstekende vorm verkerende Bojan Segic. Ook Robbert Taalen ver-
sloeg op het nippertje Nick Klaver in vijven. En Michel Guijt wist Diego van Lingen in 4 games te verslaan. Het 
publiek stroomde vervolgens toe om te genieten van de halve finales. En ook daar ging het gelijk op en kon op 
voorhand geen van allen als verliezer of winnaar worden gespot. Zo was de partij van Bojan tegen Michel tot 
de laatste slag uiterst spannend. En toen ook de tussendeuren van de kantine opengedaan werden, kon men 
aanmoedigingen en applaudisseren voor de mannen die diep in het zweet op de eerste tafels hun kunsten lieten 
zien. Daar lieten Michel en Bojan zien hoe zij als aanvallers razend snel de bal retourneerden en afwisselden 
dichtbij en ver van tafel. Het scheelde maar bitter weinig. Uiteindelij k was het Bojan die de “winnaarsarmen” 
kon opsteken. Het was super spannend (11-8, 5-11, 8-11, 11-7, 16-14).  
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Op de andere tafel speelden Robbert Taalen en Stefan Zwarthoed een partij en trok Stefan de winst naar zich 
toe. Ook daar konden de toeschouwers genieten van flitsend en sprankelend spel. Zelden was een partij zo 
spectaculair, maar ook dit keer was het Stefan die als winnaar van tafel kw am (9-11, 13-11, 10-12, 7-11).  
En daarna speelden de verliezers tegen elkaar om de derde plek. Robbert begroette Michel voor deze laatste 
ronde en opnieuw was het allemaal op het nippertje. Moe en bezweet nam Michel de derde plek van het toer-
nooi voor zijn rekening (11-7, 9-11, 11-9, 11-9).  
En toen kwam de finale, met Bojan, die al had laten zien dat hij niet voor spek en bonen was komen spelen. De 
speler uit Servië, die al jaren bij onze vereniging meespeelt, had al verscheidene spelers het veld doen ruimen 
en hij was ook van plan om Stefan aan zijn zegekar toe te voegen. Maar Stefan stond zijn mannetje en gaf wel 
even tegenstand. Dat mag gezegd worden. Het duurde dan ook niet lang of Stefan wist de winst (alweer voor 
de 5e keer) naar zich toe te trekken en de eerste plek te veroveren (8 -11, 9-11, 7-11).  
Een mooi toernooi, waar we nog lang met plezier op terug kunnen zien. Het bestuur bedankte de spelers voor 
hun sportieve inzet en hoopt dat we weer kunnen genieten als we binnenkort weer competitie kunnen gaan 
spelen.  
 
Clubkampioenschap 2022  

Afgelopen zaterdag 29-01-2022 werd het clubkampioenschap gehouden in de Schemerpit. Door de nog gel-

dende maatregelen werd het toernooi 2 uur vervroegd en werden de eerste ballen al om 11 :00 uur geslagen. 

Met een deelnemersveld van 18 man werd er gespeeld in drie poules van 6. Nummer 1 en 2 gingen door naar 

de kwartfinales en de twee beste nummers 3 mochten ook nog een ronde verder.   

Na drie uur spelen waren alle poulewedstrijden gespeeld en konden we ons opmaken voor de kwartfinales. Er 

waren weinig verrassingen op John Bond na want die kon dit jaar na de poulewedstrijden al gaan douchen. De 

eerste kwart finale ging tussen Robbert Taalen en Vince Schilder. Robbert bleek een maatje te groot vo or Vince 

en Robbert won dan ook probleemloos met 3-0. De volgende wedstrijd ging tussen Michel Guijt en Ryan Loch. 

Michel kwam snel op 1-0 voorsprong maar Ryan gaf zich nog niet gewonnen en pakte de tweede game knap 

om er nog een wedstrijd van te maken. Daarna kon Ryan het toch niet meer bijbenen en wist Michel de halve 

finale te behalen door een 3-1 overwinning. Vervolgens mochten Nick Klaver en Roan Mulder het tegen elkaar 

opnemen. In deze wedstrijd was te zien dat Roan en Nick vaker tegen elkaar spelen w ant ze waren aan elkaar 

gewaagd en het bleef spannend tot het einde. Maar het was Roan die de overwinning pakte met een 11 -9 winst 

in de 5e game. De laatste kwart finale was Stefan Zwarthoed tegen Jean Paul van Westen. Jean Paul bleek de 

hele dag al in goede vorm en wist heel knap titelverdediger Stefan naar huis te sturen met een 3-1 overwinning. 

Toen was het tijd voor de halve finales. Robbert mocht deze keer aantreden tegen Roan. Met de nog zware 5 

setter in de benen kon Roan eigenlijk geen vuist maken en plaatste Robbert zich in 4 games voor de finale. 

Michel nam het in de tweede halve finale op tegen Jean Paul. Deze wedstrijd ging redelijk gelijk op en bleef tot 

laat in de 3e game heel spannend. Michel pakte de 3e game met 11 -9 waarna hij uiteindelijk de 4e game ook 

naar zich toe trok. In de troostfinale was het Jean Paul die de sterk spelende Roan wist te verslaan met 3 -1 en 

dus zo de derde prijs wist te pakken. Rond half 5 werd de finale gespeeld tussen Robbert Taalen en Michel 

Guijt. De eerste game was zeer spannend maar Michel wist op het einde met twee winners toch de game met 

11-9 te pakken. In de tweede game werd al duidelijker dat het Michel was die in de beste vorm verkeerde. Hij 

won dan ook de game met 11-8. Op dat moment was Robbert gebroken en kon in de derde game geen enkel 

punt meer pakken en mocht Michel Guijt zich voor de tweede keer clubkampioen noemen. 

 

 
 
 

Podium: 3. Jean Paul 

van Westen 1. Michel 

Guijt 2. Robbert Taalen 
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3.8 Dubbelspel kampioenschappen 

Zaterdagmiddag om 13:00 uur stonden er wel zeven zonnen aan de hemel en twintig mensen klaar voor de 
deelname aan het dubbelspeltoernooi in de Schemerpit. Dat waren er gelukkig meer dan verwacht, gezien de 
korte tijd dat dit aangekondigd was. Het was in 2019 dat we dit toernooi voor het laatst konden spelen, vooral 
door al dat gedoe in verband met corona en wat daarbij komt aan restricties. H oe dan ook, onder het toeziend 
oog van de aanwezigen werd uit een bak met ‘bekwame’ spelers en een bak met ‘mindere  spelers’ de duo’s bij 
mekaar gehusseld en konden ze aan de bak. De voorzitter heette iedereen welkom en gaf aan dat de mensen 
werden verdeeld over twee poules, en naderhand zouden dan de nummers een en twee uit de poules tegen 
elkaar uitkomen. Daarna zou de finale worden gespeeld. De verwachting was dat het niet langer dan tot een 
uur of vier zou duren. Omdat de mensen door elkaar zo ongeveer even sterk zouden zijn, zo dacht men ten-
minste, zou het zonder twijfel alleen maar gezellig moeten worden. Je kan dan wel schitteren in het enkelspel, 
met dubbelen ben je altijd afhankelijk van wat je partner vervolgens ook kan doen. En dan moet je voorzic htig 
zijn met effect en het plaatsen van het balletje. Aan de tafels zou het niet liggen want die zijn allemaal splin-
ternieuw. En dat is wel evengoed een verademing, omdat we de afgelopen jaren altijd op afdankertjes of twee-
dehands tafels speelden. Onder de aanwezigen ook mensen zoals Siem Tol Moos en Jon de Lange, dus dat was 
een prettige bijkomstigheid. Maar goed, na een eerste ronde van aanmodderen, maar ook goed spel en fraaie 
rally’s, kwamen de winnaars door en kon de vervolgronde worden opgestart. Daa r speelden Robbert Taalen 
met Stefan Koning tegen John Scott en Jon de Lange (9-11, 15-13, 8-11, 4-11). En vervolgens Nick Klaver en 
Jack Groot tegen Stefan Zwarthoed en Siem Tol (11-9, 11-6, 11-4). Spannend en als je je herinnert hoe hard 
Siem linkshandig kan smashen of hoe virtuoos trainer John Scott de bal weet te plaatsen, dan blijf je vast even 
meekijken. Het was ook smakelijk om te zien hoe rap Nick Klaver de bal altijd terug wist te plaatsen, meters 
achter de tafel. Of hoe snel Jack Groot de ballen blokte en Siem mokerhard smashte. De verliezers in deze 
ronde gingen om de derde plek strijden en de uitslag van de strijd Taalen/Koning tegen Zwarthoed/Tol was 
overduidelijk (11-5, 11-6, 11-4). 
En de finale was tussen Nick Klaver met Jack Groot tegen John Scott en Jon de Lange. Ze speelden prachtig 
terwijl iedereen toekeek. En ook al hebben we helaas de game-eindstanden niet vastgelegd, het was een mooie 
overwinning voor John en Jon in vier games. Jack was trots op zijn prestatie om als tweede te eindigen e n 
verontschuldigde zich voor het niet op tijd aanschaffen van de bekertjes voor de winnaars. Vandaar ook dat we 
John op de foto zien met een klein bekertje uit 2019, maar dat mag de pret niet drukken. De voorzitter be-
dankte iedereen voor hun deelname en sloot het toernooi af met een leuke anekdote. Hij nodigde iedereen uit 
om achteraf nog even gezellig met mekaar samen te zitten in de kantine, nu het eindelijk weer binnen ander-
halve meter mocht. En dit mooie toernooi gaat uiteraard weer op de agenda komt vo or een komend jaar.  
 

 
 

 

Een impressie  
van het toernooi 

Kampioenen: 

 
1: John Scott en Jon de Lange 
2: Nick Klaver met Jack Groot 
3: Robbert Taalen met Stefan  
     Koning 
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3.9 Uitwisseling met TTV Stede Broec uit Grootebroek 

Jammer genoeg kon de uitwisseling van 2021 geen doorgang vinden maar het goede nieuws was dat het dit 
jaar op 18 januari 2022 mogelijk wel weer door zou kunnen gaan.  
Helaas moesten we weer in lockdown zodat er geen tijd meer was om e.e.a. nog voor de competitie in te plan-
nen.  

3.10  Overige toernooien  

3.10.1 Starters tafeltennistoernooi in Volendam 

Zaterdag 27 maart is er door de NTTB een starterstoernooi georganiseerd bij Victory'55. De jeugd kon op deze 
manier laagdrempelig kennis maken met het spelen van wedstrijden. Met in totaal 32 aanmeldingen van ver-
enigingen uit heel Noord-Holland was er een grote opkomst. Er werd eerst gespeeld in poules met alle leeftij-
den door elkaar. Na de eerste poule fase werd er over gegaan op een andere poule waar de spelers die meer 
hadden gewonnen bij elkaar kwamen en een waar de spelers die minder hadden gewonnen  tegen elkaar uit-
kwamen. Dit zorgde voor een programma dat tot het begin van de middag duurde. Het was een geslaagde dag 
waar iedereen uiteindelijk tegen spelers van zijn/haar eigen niveau heeft gespeeld en dus op een leuke manier 
kennis heeft gemaakt met het spelen van wedstrijden tafeltennis. Een mooi evenement dat zeker navolging 
verdient. Het was een gezellig drukte van jewelste, met dank aan alle vrijwilligers en het jeugdbestuur.  
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3.10.2 Open Langedijker Kampioenschappen  

Ook dit jaar zijn de Open Langedijker Kampioenschappen niet gespeeld.  

3.10.3  Lente Toernooi. 

Het Lente Toernooi dat jaarlijks werd georganiseerd door TTV Stede Broec staat niet meer op de toernooi 

agenda. De afgelopen jaren liep het aantal deelnemers steeds verder terug en was het niet haalbaar meer om 

het nog door te laten gaan. 

3.10.4 Afdelingskampioenschappen 2021. 

Er zijn geen afdelingskampioenschappen gespeeld.  

3.10.5  Open Volendammer Kampioenschappen. 

Dit jaar waren er weer plannen om de Open Volendammer Kampioenschappen nieuw leven in te blazen en de 

eerste voorbereidingen waren al in gang gezet. Mede door het afgelasten van het Lente Toernooi zou er weer 

plaats zijn op de toernooiagenda maar door het coronavirus konden de plannen weer in de ijskast worden ge-

zet.  

 

3.11 Wandelvereniging ’n Loopie 

De wandelvereniging heeft ook dit jaar weer gebruik mogen maken van ons clubgebouw voor hun jaar jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering. Helaas moest de organisatie wederom de wandeltochten in 2021 annuleren 
vanwege covid-19.  
Met ingang van mei 2022 wordt ons clubgebouw weer beschikbaar gesteld (2022 mei ) als vertrekpunt voor de 
Zuiderzee wandeltochten. 
 

 

3.12 Nieuwsverzorging 

Richard Buijs heeft de wekelijks verslaglegging van alle wetenswaardigheden in de “NIVO” over onze vereni-
ging en tafeltennis in het algemeen dit jaar weer opgepakt. Als vanouds werd het nieuws gretig door leden en 
niet leden gelezen.  
Onze website die sinds enige jaren is opgezet en steeds meer bekendheid geniet wordt veelvuldig bezocht 
door onze leden. Alle nieuwtjes, wetenswaardigheden en activiteiten met betrekking op onze vereniging wor-
den nu overzichtelijk op deze site gepubliceerd.  
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4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2021-2022 

 

 
 
Gelet op de coronaproblemen was het afgelopen seizoen ook voor onze jeugd lastig. We hadden nog steeds te 
kampen met lockdowns. Het blijft dan altijd onvoorspelbaar of er kinderen zijn die in de tussentijd iets ande rs 
zijn gaan doen en de weg naar de Schemerpit niet meer terugvinden.  
Wij kunnen echter met een bevredigend gevoel vermelden dat het aantal kinderen niet is afgenomen. Sterker 
nog, we merken dat er steeds vaker vriendjes van school meegenomen worden door onze vaste leden. Als er 
op deze natuurlijke manier jeugd blijft toestromen naar ons gebouw, dan betekent dit dat het goed gaat met 
het imago van de club!  
 
We hebben afgelopen seizoen het gros van de kinderen weten te overtuigen dat de sport leuker wordt als ze 
met een kwalitatief hoogwaardiger batje spelen. Ze speelden tot voor kort namelijk allemaal nog met geleende 
materialen van onze club. Deze materialen lopen aanzienlijke slijtage op door het intensieve gebruik. Het re-
sultaat is dat de techniek van de kinderen dan achteruit gaat.  
Roan heeft een mooie deal weten te sluiten en zodoende komt nu ieder kind trots binnen met een eigen bat en 
gekleurde bathoes.  
Gewapend met hun eigen batje hebben er een aantal kinderen meegedaan aan het beginnerstoernooi (zie 
hoofdstuk 3.10.1 in het jaarverslag).  
 
De trainingen worden nog altijd gegeven op de donderdagmiddag tussen 15:30 -en 16:30 uur. Het vaste team 
dat bestaat uit Robbert, Jean-Paul en Roan is inmiddels versterkt door oud trainer en oud jeugdtalent Kees 
Kwakman. We merken dat de kinderen hier ontzettend enthousiast over zijn!  
In de wandelgangen wordt ook gesproken over de potentiële terugkeer van John Bond tijdens de trainingen. 
Hier hebben de kinderen het letterlijk elke week over dus dit zou een welkom e aanvulling zijn.  
 
We hopen het komende jaar een team op de been te kunnen brengen dat mee kan doen aan een competitie. 
Er loopt genoeg potentieel rond, maar het is natuurlijk altijd touwtrekken met andere sporten die beoefend 
worden. Wij blijven in ieder geval onze best doen.  
 
Het Jeugdbestuur bedankt iedereen die op een of andere wijze zijn of haar bijdrage heeft geleverd!  
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5 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2021-2022 

5.1 Algemene opmerkingen 

De jaarrekening over het afgelopen seizoen en de begroting met betrekking tot het komende seizoen zijn niet 
opgenomen in het jaarverslag. Deze stukken zijn desgewenst en op verzoek separaat aan de leden via e-mail 
toegezonden. De leden die hun emailadres niet ter beschikking hebben gesteld, of degenen die niet beschikken 
over een emailadres, kunnen een kopie van het financiële jaarverslag (en de toelichting op het verslag) bij de 
penningmeester opvragen.  
 
We blikken terug op een positief financieel resultaat van € 4.847 . Een stijging ten opzichte van het voorgaande 
boekjaar (+ €935). Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de toelichting op het financieel 
jaarverslag.  
 

5.2 Ledenadministratie 

5.2.1 Ontwikkeling ledenbestand  

Voor een actueel overzicht en nadere details wordt verwezen naar de toelichting op het financiële jaarverslag.  
Helaas is het aantal jeugdspelers nog steeds te laag ondanks alle inspanningen om leden te werven in het af-
gelopen seizoen.  

5.2.2 Contributie seizoen 2022-2023 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het nieuwe seizoen is alweer begonnen. Het is weer tijd voor het 
betalen van de contributie. In het afgelopen seizoen hebben alle nieuwe leden een brief ontvangen waarin onder an-
dere is gevraagd om een machtiging tot automatische incasso van de contributie af te geven.  
Wij zijn verheugd over het feit dat ongeveer 88% van onze leden hun medewerking hebben verleend. Als er leden zijn 
die alsnog een dergelijke machtiging willen invullen, dan kunnen zij alsnog met mij contact opnemen. 
Ook verzoek ik u mij tijdig op de hoogte te brengen (theokemper84@gmail.com) van eventuele adreswijzigingen en 
/ of wijziging van uw telefoonnummer of uw emailadres, zodat ik de administratie kan updaten.  
 
Onze vereniging is in het afgelopen seizoen weer getroffen door de “coronamaatregelen”. Ook nu weer zijn we 
behoorlijk wat inkomsten misgelopen. We rekenen dan ook op de solidariteit van alle leden om in deze onzekere 
tijd te kunnen overleven. 
 
Automatische incasso 
De leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven hoeven verder geen actie te ondernemen. 
Het verschuldigde bedrag wordt rond 15 juli as. van de opgegeven bankrekening afgeschreven. 
 
Geen automatische incasso 
De leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen een persoonlijke brief waarin 
zij worden uitgenodigd de contributie te voldoen. Zij dienen het door hen verschuldigde bedrag vóór 15 juli as. over 
te maken op de bankrekening van de tafeltennisvereniging.  

5.3 Sponsoring  

5.3.1 Shirtsponsoring en reclameborden 

In het afgelopen seizoen zijn we financieel gesteund door diverse trouwe sponsors, hetzij in de vorm van een 
reclamebord, hetzij in de vorm van shirtsponsoring. We worden momenteel gesteund door 61 sponsoren.  
 
Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichting op het financiële jaarverslag.  
 

Alle sponsors worden wederom hartelijk bedankt voor de financiële bijdrage in het afgelopen seizoen. Zonder 
hun steun is onze vereniging niet in staat om haar begroting rond te krijgen en haar doelstellingen te verwe-
zenlijken. 
De sponsorcommissie wordt wederom bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. Grote klasse!  
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5.3.2 Totaaloverzicht (shirt, bord en overige) sponsors 
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5.4 Slotopmerkingen 

Tot slot wens ik alle leden en sponsors een prettige vakantie toe en tot ziens in het volgende seizoen.  
 
 
 
 
 

Theo Kemper 
 
 

6 CONTACTGEGEVENS 

 

 

 
 

SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Functie: Naam Telefoonnummer. e-mail

Voorzitter: Jacques van Westen 06 51578696 j.van.westen@ziggo.nl

Secretaris: Simon Jonk 06 30727047 simonjonk1@gmail.com

Penningmeester: Theo Kemper 06 40512706 theokemper84@gmail.com

Ledenadministratie: Theo Kemper 06 40512706 theokemper84@gmail.com

Simon Jonk 06 30727047 simonjonk1@gmail.com

Jeugdbestuur: Robbert Taalen 06 46432612 Robberttaalen@hotmail.com

Jeugdbestuur: (webmaster) John Bond 06 30045048 john.bond@hotmail.com

Jeugdbestuur: Jean-Paul van Westen 06 22139375 jean_paulvanwesten@hotmail.com

Nieuwsverzorging en PR: Richard Buijs 06 33319638 richardbuijs33@gmail.com

Kantinebeheer: Jack Groot 06 10620167 jack.groot@hotmail.com

Evenementencommissie: Jack Groot 06 10620167 jack.groot@hotmail.com

 


