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Uitnodiging aan de leden van  
tafeltennisvereniging Victory’55  

tot het bijwonen van de jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering op: 

 
Vrijdag 17 juni 2016 om 20.00 uur in onze  

eigen accommodatie “De Schemerpit”. 
 

1 Agenda 

1. Opening door de voorzitter.  

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2015  

 

3. Jaarverslag van de secretaris.  

4. Jaarverslag van de jeugdcommissie.  

5. Verslag van de kascontrolecommissie (Siem Tol (Moos), Stefan Koning en Jack Groot).  
6. Verslag van de penningmeester.  

 

7. Huldiging van de jubilarissen.  
Theo Hoogland, Aaffien Hoogland en Simon Jonk. Deze leden zijn inmiddels 40 jaar lid van onze 
vereniging. De aanwezigheid van de jubilarissen wordt door het Bestuur zeer op prijs gesteld.  
 

8. Huldiging van de kampioenen van zowel de senioren als de junioren.  
Zie hiervoor de eindstanden van de najaarscompetitie 2015 en de voorjaarscompetitie van 2016. 
De aanwezigheid van de spelers van de desbetreffende teams wordt door het Bestuur zeer op prijs 
gesteld.  
 

9. Bestuursverkiezingen. 
Theo Kemper en Richard Buijs zijn aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich voor 
de vergadering bij het Bestuur aanmelden.  

 
10. Wvttk  

11. Rondvraag.  

12. Sluiting.  
 
Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. 
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2 Notulen van de algemene ledenvergadering van vrijdag 19 juni 2015 

(gehouden in De Schemerpit te Volendam. Aanvang van de vergadering was om 20.00 uur) 
 

2.1 Opening 

Om 20.00 opent onze voorzitter Jacques van Westen de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen 
van harte welkom.  
 
De opkomst voor het bijwonen van de vergadering is 32 leden. Leden die zich vooraf hadden afgemeld 
waren: Theo en Aaffien Hoogland, Janneke Hoogland, Wim Kwakman, Jubilaris Tom Schilder (wegens 
ziekte kon hij niet aanwezig zijn), Sijmen en Sander Zwarthoed, Kees Plat en Siem Tol. 
Het voltallige bestuur was aanwezig. Alleen Kees Plat van de evenementencommissie en kantinebe-
heer had zich wegens vakantie afgemeld. 
 
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en memoreert dat bij het lezen van het sc hitte-
rende jaarverslag gelijk opvalt hoeveel bordsponsors we hebben. Zij vormen een welkome bron aan 
inkomsten en de sponsorcommissie verdient daarvoor dan ook een compliment.  
 
Na een aarzelend begin in de najaarscompetitie, gingen in de voorjaarscompetit ie alle remmen los. Dit 
resulteerde in diverse promoties van de seniorenteams en de promotie van het 1 e juniorenteam naar 
de hoogste landelijke A klasse. 
 
Ook dit jaar hebben weer veel vrijwilligers zich ingezet om alle activiteiten goed te laten verlopen.  Dank 
daarvoor want zonder vrijwilligers kan een vereniging gewoon niet bestaan.  
 
In het voorjaar 2016 wordt het spelen met een nieuwe plastic tafeltennisbal verplicht maar onze vereni-
ging gaat daar met ingang van de najaarscompetitie 2015 al mee spelen.  
Financieel staat onze vereniging er goed voor zoals u dat in het financiële jaarverslag heeft kunnen 
lezen. 
 
Helaas heeft onze vereniging afgelopen jaar afscheid moeten nemen van twee gewaardeerde leden. 
Jan Koning en Jan de Wit overleden op respectievelijk 9 januari 2015 en 21 september 2014. Deze 
leden werden geëerd door 1 minuut stilte in acht te nemen.   
 
De voorzitter is weer verheugd om te zien hoeveel werk er is gemaakt van het jaarverslag en compli-
menteert de makers ervan. Ook bedankt hij alle vrijwilligers en in het bijzonder de jeugdtrainers die zich 
dit jaar weer hebben ingezet om er een geslaagd jaar van te maken.  

2.2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 juli 2014.  

Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen van 4 juli 2014. 
 
Sijmen Runderkamp vraagt of er gebruik kan worden gemaakt van de microfoon want hij kan het ge-
sprek moeilijk volgen. Hierop neemt de voorzitter de microfoon ter hand.  
Verder waren er geen opmerkingen. 

2.3 Verslag van de secretaris. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de secretaris. 
Voor het prachtige en uitgebreide verslag waar weer veel werk en aandacht aan is besteed wordt de 
maker Simon Jonk met een luid applaus bedankt. 

2.4 Verslag van de jeugdcommissie. 

Ook op het verslag van de jeugdcommissie zijn geen aanmerkingen.  
Voor dit mooie en volledige verslag wordt de jeugdcommissie bedankt met een applaus.  
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2.5 Huldiging van de kampioenen en jubilarissen. 

De jeugd kon dit jaar één kampioenschap vieren. John Bond, Jacques van Westen jr. en Ryan Loch 
promoveren naar de landelijke A-klasse. 
 
Bij de senioren waren er dit jaar maar liefst vier kampioenschappen te vieren.  
In de voorjaarscompetitie werden team 1-2-3 en 5 kampioen en werden daarvoor gehuldigd. 
 
Ook de jubilarissen werden gehuldigd. Dit jaar waren er twee die hun 40 jarig jubileum konden vieren. 
Tom Schilder (Raampoort) kon helaas niet aanwezig zijn vanwege ziekte maar Johan Steur (Bul) was 
wel aanwezig en werd naar voren geroepen om een mooie plaquette en een bos bloemen in ontvangst 
te nemen.  

2.6 Verslag van de kascontrolecommissie. 

Het verslag werd in de zaal verspreid namens de kascontrolecommissie bestaande uit Stefan Zwart-
hoed, Jon de Lange en Siem Tol. 
  
Jon neemt het woord en doet verslag van hetgeen is doorgenomen.  
 
o De gegevens voor de verlies - & winst rekeningen 

De uitgaven zijn gestegen door de afschrijvingskosten van de verbouwing en de schoonmaakkosten 
en vrijwilligersvergoedingen voor de verbouwing. 
 
De omzet van de kantine is dit boekjaar enorm gestegen met € 11.653. Waar er vorig boekjaar nog 
een omzet was van € 19.128 was de omzet dit boekjaar €  30.781. Die omzetstijging is mede ont-
staan doordat er veel meer toernooien voor sponsors waren en doordat er nu elke vrijdag competitie 
wordt gespeeld.  
 
De bruto winst is gestegen doordat er veel meer inkopen zijn gedaan bij supermarkten i.p.v. bij 
onze leverancier Tol en Schilder. 

 
o De kasadministratie en de bijbehorende corresponderende facturen 

De vastleggingen in de administratie zijn steekproefsgewijs gecontroleerd op juistheid. Er zijn geen 
onjuiste boekingen geconstateerd. 
 

o Saldi van de bankrekeningen 
Komen overeen met de desbetreffende bankafschriften. 

 
o Energienota`s en waterverbruik 

De kosten van de energie zijn dit jaar gestegen ondanks dat er is overgestapt naar een andere   
energiemaatschappij. De stijging is ontstaan doordat het verbruik van de elektriciteit is toegeno-
men. De reden is de afzuiginstallatie in de zaal en de airco in de kantine.   

 
Al met al is er een goed resultaat geboekt en heeft de verbouwing een positieve invloed gehad op d e 
omzet en ledenaantal. Hopelijk kan deze lijn doorgetrokken worden zodat onze vereniging financieel 
sterk en gezond blijft. 
 
Al met al een financieel bewogen jaar. 
 
De kascontrolecommissie complimenteert de penningmeester (en zijn echtgenote Trudy) voor d e wijze 
waarop hij het financiële reilen en zeilen van onze vereniging heeft beheerd en inzichtelijk heeft ge-
maakt. 
De KCC stelt de vergadering derhalve voor om de penningmeester décharge te verlenen.  

2.7 Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

Voor Stefan Zwarthoed en Jon de Lange moeten twee nieuwe leden aangesteld worden. Zij w orden 
bedankt voor hun inzet. 
Jack Groot en Stefan Koning melden zich aan om hun plaats in te nemen en worden met applaus 
begroet als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 
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2.8 Verslag van de penningmeester. 

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

2.9 Bestuursverkiezingen 

Er treden dit jaar drie bestuursleden af. Piet Meeder en Frank Zwarthoed van het jeugdbestuur treden 
af en zijn niet herkiesbaar. Secretaris Simon Jonk treedt ook af maar is wel herkiesbaar. 
Simon werd weer herkozen en voor Piet en Frank hebben Stefan Zwarthoed en Robbert Taalen zich 
aangemeld om hun plaats in het bestuur over te nemen. 
Dit werd door de vergadering met groot applaus begroet en aangenomen.  
Piet kreeg nog een presentje en werd bedankt voor zijn jarenlange inzet. Vanaf 1997 was Piet lid van 
het bestuur en dat werd door de vergadering zeer gewaardeerd.  

2.10 Rondvraag 

Richard Buys 
Meldt dat het handicap toernooi gehouden zal worden in de 1e vrije week van de najaarscompetitie en 
de clubkampioenschappen in de week voorafgaand aan de voorjaarscompetit ie. 

 
Sijmen Runderkamp. 
Ergert zich aan de vele ballen die achter blijven na het gebruik van de ballenmachine en vraagt of de 
personen die daar gebruik van maken beter willen opruimen.  
 
Ook vraagt Sijmen of de Dart na een toernooi de zaal weer speelklaar kan achterlaten.  
De voorzitter reageert dat het dit jaar een bewuste keuze is geweest op de rollen bekleding te laten 
liggen maar er zal volgende keer beter gecommuniceerd worden met de bappen.  

 
Piet Meeder. 
Vraagt met het oog op de steeds stijgende energiekosten of het geen goed idee is om zonnepanelen  
te plaatsen. Het zal onderzocht worden of dit rendabel is.  
 
Jean-Paul van Westen. 
Meldt dat de plastic ballen bij hem te koop zijn voor het luttele bedrag van €1.50 per doos van drie.  
 
Simon Jonk.  
Vraagt namens het bestuur om de vernieuwing van de achtergevel te mogen realiseren.  
Na tekst en uitleg te hebben gegeven gaat de vergadering akkoord.  
Tevens worden vrijwilligers gevraagd om hierbij te helpen. 
De volgende personen melden zich aan: Jack Groot, John Bond, Jon de Lange, Jan Sier, Edwin Karre-
gat, Piet Meeder, Jacques van Westen en Kees Kwakman. 
 
Frans Brocken.  
Wil alle vrijwilligers die helpen in “de bierploeg” bedanken voor hun hulp. 
 
2.10 Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur en bedankt iedereen voor hun komst. In het bijzonder 
worden alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor hun belangeloze inzet en het vele werk. Jacques wenst 
allen een prettige vakantie toe. Na afloop werd er nog druk nagepraat onder het genot van een gratis 
consumptie. 
 
 
Notulist: Simon Jonk 
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3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2015-2016 

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 verwel-
komen.  

3.1 Terugblik 

Zondag 22 november 2015 bereikte ons een triest bericht dat ons erelid Wim Kwakman op 82-jarige 
leeftijd was overleden. Wim heeft veel voor onze vereniging betekend. Hij heeft een grote rol gespeeld 
bij de totstandkoming van onze huidige accommodatie De Schemerpit. Hij was bestuurlijk nadrukkelijk 
aanwezig en jarenlang de reporter voor onze vereniging in de NIVO. Samen met de andere “bappen” 
organiseerde hij jaarlijks het scholentoernooi. Daarnaast heeft hij vele jaren in competitieverband de 
clubkleuren verdedigd en dat deed hij altijd met verve. Ook toen hij geen bestuursfunctie meer vervulde, 
bleef hij betrokken bij het wel en wee van onze vereniging en was hij op de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering altijd aanwezig om zijn zegje te doen. De laatste jaren speelde hij op woensdagmiddag 
nog zijn potje met de “bappen” maar op enig moment liet zijn gezondheid hem in de steek. Wij zijn Wim 
veel dank verschuldigd en dat hij moge rusten in vrede.   
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3.1.1 Competitie 

De competitie verliep dit jaar wisselvallig. In de najaarscompetitie werden er drie teams kampioen wat 
natuurlijk een mooie prestatie was, maar daarentegen degradeerden er ook drie teams.  
De voorjaarscompetitie verliep wel naar wens. De teams die geacht werden om kampioen te worden , 
maakten die verwachting ook waar. Team 4,5 en 6 werden allen kampioen. Eén team kon zich jammer 
genoeg niet handhaven. Team 7 moest helaas de rode lantaarn dragen. 
 
Nu volgt de teamindeling zoals die het afgelopen seizoen hebben gespeeld.  
 
Het 1e team bestaande uit Kees Kwakman, Leon van Vlaanderen en John Bond , waren van plan om 
deze competitie lekker te spelen en om te zien waar het schip zou stranden. Maar door het uitvallen 
van Leon met een gebroken enkel, nog voor de competitie van start was gegaan, moesten de plannen 
bijgesteld worden. Met de hulp van het tweede team dat elke wedstrijd klaar stond om beurtelings in te 
vallen, werd het verloren geachte seizoen gaandeweg omgezet naar een ongekend succes. Wat nie-
mand had verwacht bleef het kampioenschap steeds in zicht en werden in de laatste wedstrijd de win-
nende punten binnengehaald. Fantastisch resultaat van Kees die 71% behaalde maar ook voor John 
was het een prachtig seizoen en hij deed weinig onder voor Kees met een prima 66%. Met dank aan 
de mannen van het tweede team. Nu op naar weer een klasse hoger.  
In de voorjaarscompetitie was de indeling van team 1 en 2 iets aangepast. Door het kampioenschap 
van het 1e stonden Kees en Leon hun plaats af aan Stefan Zwarthoed en Robbert Taalen , die het nu 
samen met John Bond in de overgangsklasse mochten proberen. De lat hadden ze hoog gelegd want 
ze gingen voor het kampioenschap. Lang werd meegestreden in de bovenste regionen, maar de eerste 
plaats kwam niet echt in zicht. John speelde een zeer goed en constant seizoen en behaalde een 
respectabel percentage van 73%. Stefan kwam uit op 50% en Robbert behaalde 43%. Al met al een 
zeer goed seizoen met een tweede plaats op slechts vijf punten van de nummer 1.  
 

Het 2e team bestaande uit Stefan Zwarthoed, Robbert Taalen, Jaap Karregat en Michel Guijt , hadden 

grote plannen in de hoofdklasse en zette alles op alles om hoog te eindigen. Aan die verwachting werd 

ruimschoots voldaan. De hele competitie stonden ze samen met nog een aantal teams aan kop en 

iedere wedstrijd werd om het hardst gestreden om het punt binnen te halen. Het bleef tot aan de laatste 

wedstrijd spannend maar helaas glipte het kampioenschap hen op het laatste nippertje door de vingers. 

Jammer want de sensatie zou compleet zijn geweest als zowel het eerste als het tweede kampioen zou 

zijn geworden. Dat mocht niet zo zijn maar de prestatie was er niet minder om. Stefan was dit keer  de 

beste met een percentage van 67% maar de andere jongens deden weinig voor hem onder en bleven 

met hun score in zijn kielzog.  

  

Door de wisseling van enkele spelers bestond het 2e team deze keer uit Kees Kwakman, Leon van 

Vlaanderen, Jaap Karregat en Michel Guijt. Vol goede moed gingen de mannen van start maar helaas 

viel Michel al aan het begin van de competitie af met een gebroken sleutelbeen. Ook de net van een 

gebroken enkel herstelde Leon moest nog in zijn ritme komen en door het wisselvallige spel  van Kees 

waren de resultaten ietwat teleurstellend.  

Jaap pakte zijn partijtjes mee, maar het was allemaal niet voldoende om mee te strijden om het kampi-

oenschap. Een derde plaats op gepaste afstand van de nummers 1 en 2 was het uiteindelijke resultaat. 
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Het 3e team bestaande uit de voormalige ZTTC-ers Remko Mulder, Wilco Roest en Edwin Roumimper, 
mochten hun plaats in de eerste klasse meenemen naar onze vereniging, zodat wij in de competitie 
toch nog vertegenwoordigd waren in de eerste klasse. De jongens waren geen onbekenden want zij 
hadden al meerdere keren tegen teams van Victory`55 gespeeld. Het zijn ervaren eerste klasse spelers 
dus de hoop was gevestigd op een nieuw kampioenschap. Dat was deze keer echter te hoog gegrepen 
en er moest in de laatste wedstrijd zelfs nog gevochten worden om niet te degraderen. Door een ge-
lijkspel in de laatste wedstrijd werd een vierde plaats afgedwongen en werd een degradatie ontlopen. 
 
Het 4e team (in deze najaarscompetitie nog het 3e team) met de spelers Frank Zwarthoed, Jean-Paul 
van Westen, Jacques van Westen jr., Ryan Loch en Jon de Lange, kwam voor het eerst uit in de eerste 
klasse. De verwachtingen waren hooggespannen en met veel zin werd de strijd aangegaan. Echter na 
een paar wedstrijden werd al duidelijk dat zij zich dit seizoen niet zouden kunnen handhaven. Frank en 
Jean-Paul waren even sterk maar de percentages waren niet voldoende om degradatie te ontlopen. 
Volgend seizoen gaan ze zeker weer voor het kampioenschap, want aan het talent van de mannen ligt 
het niet.  
 
Vorig seizoen waren de verwachtingen hoog gespannen maar moest het toenmalige 3e team hun draai 
nog vinden in de eerste klasse. Maar na de degradatie gingen ze zoals verwacht weer op jacht in de 
tweede klasse naar het kampioenschap. Na een aarzelend begin kwamen de jongens op stoom en 
werd de ene na de ander overwinning behaald. In de laatste wedstrijd moesten nog twee punten ge-
haald worden en na een 8-2 overwinning kon het feest dus beginnen. Jacques jr. was deze competitie 
ongenaakbaar en verloor maar één wedstrijd. Met een percentage van 95% was hij zelfs de beste van 
zijn klasse. Veel succes in de eerste klasse waar handhaving niet meer aan de orde is maar eerder het 
kampioenschap lonkt.  
 
Het 4e team bestaande uit Kees Plat, Krelis Kwakman, Edwin Karregat en Simon Jonk moest zoals 
eigenlijk de laatste jaren gebruikelijk is, knokken om te overleven in de tweede klasse. Deze keer was 
het echter vechten tegen de bierkaai en met de grootst mogelijke moeite probeerden ze week aan week 
wat punten te sprokkelen om aan het degradatiespook te ontkomen. Deze keer lukte dat niet en twee 
weken voor het einde viel het doek en was degradatie een feit. Edwin die maar twee wedstrijden mee-
deed haalde nog een redelijk resultaat van 67%, maar Kees en Krelis bleven onder hun niveau en 
haalden zelfs de 50% niet. Simon speelde een desastreus seizoen en won maar 5 wedstrijden. Volgend 
jaar weer op voor het kampioenschap in de derde klasse.  
 
Zoals hierboven reeds gemeld ging het nu 5e team op jacht naar het kampioenschap. Met Berry Mole-

naar als extra man werden alle wedstrijden ruimschoots gewonnen. Er was echter één team, te weten 
VDO, dat zich niet zomaar van de tweede plaats liet stoten en ook zij wonnen alles met grote cijfers. 
De onderlinge duels tussen de beide teams moesten dus uitwijzen wie er kampioen zou worden. Door 
tweemaal met ruime cijfers te winnen was de buit voor het vijfde binnen en kon het kampioenschap 
gevierd worden. Kees en Krelis speelden een goed seizoen met beiden een percentage van 85% maar 
ook Simon en Berry waren goed op dreef  met 83% en 75%. 
 

De verdedigende muur van Krelis Pok 
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Het 5e team bestaande uit Theo Kemper, Jacques van Westen sr, Richard Buijs en Jack Groot mocht 
het na het vorig seizoen behaalde kampioenschap weer proberen in de tweede klasse. Het zat ze echter 
niet mee want kopman Theo kon na een operatie niet meedoen en ook Jacques was na een revalidatie 
nog niet in goede doen. Het moest dus komen van Richard en Jack, maar Richard kon de druk niet aan 
en wist slechts één partij te winnen. Jack ging wel voortvarend van start en wist de meeste partijen te 
winnen maar ook dat mocht niet baten en degradatie was na enkele gespeelde wedstrijden reeds een 
feit. Jammer maar ook dit team kan zich opmaken voor weer een kampioenschap in de derde klasse. 
 
 

 
 
 
Zoals verwacht had het (huidige 6e) team, inmiddels versterkt met Jaap Kwakman (Dé), geen moeite 
om het kampioenschap in de derde klasse binnen te halen. Voordat de laatste wedstrijd  van start ging 
was reeds bekend dat de concurrentie punten had laten liggen zodat er geen druk meer lag op de 
spelers. Er werd nog een ruime overwinning behaald zodat het seizoen met glans werd afgesloten. Met 
tien punten voorsprong werd het kampioenschap binnen gehaald en was Theo met een winstpercen-
tage van 82% deze keer de beste speler. 
 

 
 
 
 
 
Het 6e team bestaande uit Siem Jonk, Piet Meeder, Sander Zwarthoed, Berry Molenaar en Jaap Kwak-
man mocht wederom bewijzen dat ze in de derde klasse thuishoren, want na de degradatie van vorig 
seizoen waren ze op basis van hun rating toch weer ingedeeld in de derde klasse. Het werd wederom 
een moeizame klus, want Siem kon wegens omstandigheden niet meedoen en Piet had moeite om 
telkens het laatste puntje te scoren. Ook Jaap heeft zijn draai nog niet gevonden in de derde klasse en 
wist maar 6 partijtjes te winnen. Sander speelde zoals gebruikelijk weer een solide seizoen en behaalde 
keurig 56%. Het was dus aan Berry om degradatie te voorkomen en dat lukte. Berry speelde het seizoen 
van zijn leven en moest maar drie keer zijn tegenstander feliciteren. Met 88% was hij de grote man en 
daardoor konden zij zich handhaven. 
  
Het (nu 7e ) team was dit seizoen behoorlijk uitgedund. Doordat Jaap Kwakman en Berry Molenaar hun 
heil hadden gezocht bij respectievelijk het 6e en 5e team, kwam alles op de schouders van de overge-
bleven drie spelers terecht. Dit was te veel van het goede want met name Piet kon geen potten breken 
en won slechts één wedstrijd. Hier kwam nog bij dat de beste man Sander een aantal wedstrijden niet 
mee kon doen en het is duidelijk dat de degradatie onontkoombaar was. Met slechts 28 punten bleven 
de mannen onder aan de streep hangen. 
 
Het 7e team met de spelers Cor Maas, Ab Jonk, Lia van Westen, Frans Brocken, Mark Schilder en 
Zhang wilde nu toch eindelijk de sprong naar de vierde klasse maken. Met aanwinst Zhang in de gele-
deren moest dat lukken. Ze gingen voortvarend van start en alles werd uit de kast gehaald om het 
kampioenschap binnen te halen. Vele trainingsuren werden gemaakt en in de beste opstelling ging men 
wekelijks voor goud. Het kon dan ook niet uitblijven dat de vlag eindelijk in top kon. Cor en Zhang 
behaalden ieder 93% maar ook Ab en Lia speelden een fantastisch seizoen met respectievelijk 89% en 
82%. Ook Frans deed een duit in het zakje met 58% en Mark won ook nog een partijtje maar heeft maar 
één wedstrijd meegedaan. Gefeliciteerd met dit lang verwachte kampioenschap en succes in de vierde 
klasse. 
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Het nu (8e ) team had de smaak te pakken en wilde graag doorstoten naar het volgende kampioenschap. 
Dat ligt in een hogere klasse natuurlijk niet voor het oprapen maar ze gingen voortvarend van start. Met 
ervaren spelers als Cor, Zhang en Lia werden de punten steevast binnen gehaald. Jammer was het 
uitvallen van Ab met een zware blessure, maar er werd tot aan de laatste wedstrijd meegedaan om het 
kampioenschap. Met het geheime wapen Stefan Koning uit team 9 werd de strijd aangegaan tegen 
concurrent ZTTC en na een bloedstollende wedstrijd kwamen zij slechts twee punten tekort . Jammer 
maar nu zij gewend zijn aan deze sterke klasse kan het volgende seizoen de strijd weer aangegaan 
worden om de eerste plaats.  
 
Het 8e team bestaande uit Stefan Koning, Stefan Jonk, Jan Kwakman en Tom Jonk wilde niet onder 
doen voor het zevende en had zijn zinnen ook op het kampioenschap gezet. Met speels gemak nam 
het achtste een vlucht met een formidabele eindscore als resultaat. Bijna alle wedstrijden werden met 
maximale winst gewonnen en de concurrentie werd weggevaagd. Met maar liefst 39 punten voorsprong 
werd het kampioenschap binnengehaald en kon de champagne ontkurkt worden. Geen van de heren 
verloor meer dan drie wedstrijden dus dat is al een prestatie op zich. Gefeliciteerd en nu op weg naar 
het volgende kampioenschap.  
 
De verwachtingen van het (nu 9e ) team waren zoals hierboven vermeld hooggespannen. Het valt echter 
in een hogere klasse niet mee om gelijk weer mee te doen om de eerste plaatsen. Stefan Koning en 
Jan Kwakman konden het niveau wel aan maar Stefan Jonk en Tom Jonk moesten nog wennen en 
bleven iets achter in hun prestaties. Toch nog een gedeelde tweede plaats op slechts 4 punten afstand 
op de nummer 1. Volgend seizoen gaat dit team zeker meespelen om het kampioenschap. 
 
Voor de eindstanden en de persoonlijke percentages verwijzen wij naar het competitieoverzicht in dit 
jaarverslag.  

3.1.2 Clubgebouw 

Openstellen kantine 
Tijdens de vorige algemene ledenvergadering werd op aanraden van enkele leden een voorstel aan-
genomen om de kantinedienst weer in het leven te roepen. Na een niet goed opgesteld schema werd 
er nog een poging ondernomen om dit van de grond te krijgen. Het blijkt toch moeilijker te zijn dan het 
lijkt en uiteindelijk is het alleen voor de vrijdag gelukt om een sluitend schema op te stellen. Voor de 
overige dagen is een andere oplossing bedacht. Leden die over een sleutel beschikken en d ie op een 
vaste dag aanwezig zijn, sluiten de Schemerpit af. Op maandag - en woensdagmiddag zijn de bappen 
aanwezig en wordt er afgesloten door een lid die daartoe bevoegd is. Op dinsdag en donderdag wordt 
het clubgebouw geopend door leden die de jeugdtraining verzorgen en weer afgesloten door de al 
eerder genoemde leden. Het is nog geen ideale situatie maar er is zo wel toezicht.  
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Onderhoud 
In de vorige algemene ledenvergadering was er toestemming gevraagd aan de leden om de achtergevel 
te renoveren. Die toestemming werd gegeven en door de bouwcommissie is de renovatie ook gereali-
seerd. Met behulp van een aantal vrijwilligers is dit uitgevoerd en het is weer prachtig mooi geworden 
zodat de leefomgeving van de buren er ook weer een stuk op vooruit is gegaan.  
 
 

Oude situatie Nieuwe situatie 

  
 
 
Is het geen plaatje! 

 
 
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 he t reilen en 

zeilen van onze vereniging in goede banen te leiden. Het jeugdbestuur heeft een trainer aangesteld 

zodat alle leden, zowel de jeugd als de senioren, 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 werden de problemen besproken en 

in onderlinge samenspraak kwam men altijd weer tot een oplossing. 

Dit jaar zijn twee bestuursleden aftredend. 

Penningmeester Theo Kemper en pr-man Richard Buijs moeten volgens de statuten aftreden maar 

stellen zich wel weer herkiesbaar. Overige leden die zich beschikbaar willen stellen om plaats te nemen 

in het bestuur zijn van harte welkom. Gaarne op tijd aanmelden bij het bestuur. 
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Evenementencommissie 

De evenementencommissie bestaande uit Frans Brocken, Kees Plat en Krelis Kwakman hebben dit 

jaar weer de nodige zaken goed geregeld. Er zijn immers altijd evenementen en toernooien  waar 

aandacht aan geschonken moet worden. Bij de bestuursvergaderingen waren altijd leden van de eve-

nementencommissie aanwezig om de dagelijkse beslommeringen te bespreken zoals het kantinebe-

heer. Met name Frans Brocken heeft dit in samenwerking met Kees en Jan Kwakman (Morning)  weer 

prima geregeld. Ook de voorbereidingen voor de wandeltocht van wandelvereniging `n Loopie en het 

Tom Kakes dart toernooi vergen een hoop tijd en energie. Hiervoor krijgt Frans een dikke pluim evenals 

alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. 

Verder werden ook dit jaar weer enkele activiteiten georganiseerd zoals de clubkampioenschappen, 

het handicaptoernooi, de klaverjasavond en de uitwisseling met DITO.  
 
Alle medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun inzet. 

 

 

3.3 Sponsoring 

 

3.3.1 Shirtsponsoring 

Van shirtsponsor Kras Recycling ontvingen wij wederom een bijdrage waarvoor uiteraard onze harte-

lijke dank. Daarnaast waren de bordsponsors dit jaar de belangrijkste bron van inkomsten.  

 

Na de vorige verbouwing zijn er weer sponsors bereid gevonden om onze club te steunen. Aan de 

buitengevel zijn enkele fraaie doeken bevestigd met het logo van een aantal sponsors, maar ook in de 

zaal wordt het dringen om de laatste paar plaatsen op te vullen met een mooi reclamebord. Onze dank 

gaat uit naar al de mensen die onze vereniging een warm hart toedragen. Edwin Karregat en Jan Sier 

van de sponsorcommissie natuurlijk ook bedankt voor jullie inzet om steeds weer nieuwe sponsors te 

vinden. 

 

Alle sponsors willen wij dan ook bij dezen hartelijk bedanken.  
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3.3.2 Deen sponsoractie 

Ook in 2015 organiseerde DEEN een jeugdsponsor actie. 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 heeft hieraan meegedaan en wij hebben een mooi bedrag ontvangen te weten 
€  598. Wij bedanken bij dezen Deen supermarkten voor hun sponsorbijdrage.  
 

 
 

3.4 Grote Clubactie 

Het afgelopen jaar bracht de Grote Clubactie weer een mooi bedrag op. In verband met de gezond-

heidsproblemen van Theo Kemper werden de loten dit jaar via Simon Jonk en Frans Brocken binnen 

de vereniging verdeeld of gelijk verkocht aan de leden.  

In onze verkochte serie vielen opnieuw geen grote prijzen. Via een interne verloting zijn wederom ver-

schillende 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 

Met 38 inschrijvingen is er weer een record neergezet voor wat betreft het aantal deelnemers. Ieder 
jaar stijgt de populariteit van dit toernooi en trekt weer nieuwe deelnemers aan. Het was alleen jammer 
dat er per ronde twee man uitgeloot moesten worden, maar dat mocht de pret niet drukken. Nog een  
paar extra deelnemers en dan zitten we aan onze max. Om acht uur s ‘avonds gaf Jan Sier het startsein 
en was de kantine het gezellige strijdtoneel van enthousiaste kaarters .  
 
Er werd net zoals in alle voorgaande jaren zonder een vaste partner gespeeld over vier ronden. Na 
elke ronde werd een nieuwe partner geloot, zodat de meest spannende combinaties tot stand kwamen. 
Iedereen maakte door deze opzet evenveel kans op de aardige prijzen die door de tafeltennisvereniging 
ter beschikking waren gesteld. Zoals gewoonlijk werd de innerlijke mens weer verwend door onze vaste 
sponsor Ab Jonk. Rond elf uur verzamelde regelneef Jan de scores en kon de balans van vier ronden 
klaverjassen opgemaakt worden. Op een verrassende eerste plaats eindigde Kees Plat met 7247 pun-
ten. Marc van Westen die voor de eerste keer meedeed werd tweede met 7195 punten en de derde 
plaats werd opgeëist door Thoom Dekker met 7157 punten. De meeste marsen speelde Ab Jonk bij 
elkaar, hij kwam uit op 4 stuks. De poedelprijs ging uiteindelijk naar Theo Leliveld die maar 4902 punten 
bij elkaar wist te sprokkelen. Het was weer een bijzonder geslaagde avond met soms verrassende 
uitslagen. Iedereen bedankt voor de deelname en met hopelijk nog enkele nieuwe spelers erbij zal het 
er volgende keer nog spannender aan toe gaan. 
 
Met dank aan de organisatie die in handen was van Jan Sier, Jack Groot en Simon Jonk en aan alle 
deelnemers van dit evenement voor de zeer geslaagde avond die zeker navolging zal krijgen.  
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3.6 Handicaptoernooi 

Zaterdag 26 oktober ging om 13:00 uur het jaarlijkse handicaptoernooi van start. Maar liefst 27 deel-
nemers hadden zich ingeschreven om te strijden om de mooie trofee. Er werd gespeeld in drie poules 
van 7 en één poule van 6. In een dergelijk toernooi geven de betere spelers de mindere tegenstanders 
een voorsprong in punten (de “handicap”). Een handicap die door de ervaren organisatie op persoon-
lijke basis werd toegekend. Dat is altijd een lastige klus want er zijn altijd spelers die het oneens zijn 
met de indeling. De twee spelers die in de poule de meeste punten bijeen speelden, gingen door naar 
de volgende ronde, waarin via een afvalsysteem gestreden werd om door te dringen tot de halve finales. 
Het verschil in speelsterkte tussen de deelnemers die uitkomen in de vijfde klasse en die van de hoofd-
klasse, zorgde voor een gespannen maar toch gemoedelijke sfeer. Want ook de toppers moesten met 
een achterstand van twaalf punten of meer bij de start zwaar aan de bak. Een missertje of een gelukkige 
rand of netbal is zo gemaakt en ze mochten zich daardoor niet laten afleiden. 
 
Rond vijf uur was het gros moegestreden en waren de poulewinnaars bekend. In de afvalronde verraste 
de relatieve nieuwkomer Stefan Koning, weliswaar met twaalf punten voorsprong, door met gemak Jaap 
Karregat te verslaan. Michel Guijt, die deze week zijn wittebroodsweken inging, nam John Bond te 
grazen en Stefan Zwarthoed was te sterk voor Jean-Paul van Westen.  
Jacques van Westen sr. hield het met zijn flitsende voetenwerk en sterke verdediging lang vol tegen 
titelverdediger Kees Kwakman, maar moest in de derde game toch capituleren. In de halve finale ver-
raste Stefan Koning de zaal opnieuw door in een mega partij zomaar Michel Guijt te verslaan met een 
uiterst klein verschil (21-19, 19-21 en 21-19), dus de handicap van twaalf punten was erg goed uitge-
kiend. Een tafel verderop was het zowat onnavolgbaar wat Kees Kwakman en Stefan Zwarthoed klaar-
speelden. Uiteindelijk won Kees in drieën nadat hij er in de eerste game niet aan te pas was gekomen. 
 
In de strijd om de derde plaats tussen Stefan en Michel ging het zoals verwacht gelijk op met van beide 
kanten weergaloos spel. Het was Stefan die er uiteindelijk met minimaal verschil met de winst vandoor 
ging (22-20, 21-19). 
Op het centercourt was het smullen geblazen voor het publiek tijdens de strijd  tussen de twee finalisten 
Kees Kwakman en Stefan Koning. Ook Kees moest twaalf punten voorsprong geven maar Kees had 
daarnaast nog een extra handicap want hij is dertig jaar ouder. Tijdens de partij greep Kees af en toe 
met een grimas naar zijn hart omdat hij het end in de akker had. Het werd uiterst spannend en het 
toegestroomde publiek genoot van de op en neer gaande strijd, waarin Stefan niet bepaald onfortuinlijk 
was. Pas in de derde game (21-17,16-21 en 21-19) kreeg Kees zijn opponent op de knieën en met een 
juichkreet en opgeheven armen vierde Kees zijn overwinning, en prolongeerde zijn titel. 
  
Rond zeven uur werden de felicitaties overgebracht en werd een fraaie beker aan de winnaars uitgereikt  
door onze voorzitter. Daarna werd nog even nagepraat over dit bijzonder geslaagde toernooi onder het 
genot van een welverdiend glas bier.  
 

3.7 Clubkampioenschappen 

Op zaterdag 20 februari 2016 werden de clubkampioenschappen voor de senioren gehouden. Om de 
sterkste acht spelers van de vereniging niet al op voorhand in de poulefase te laten sneuvelen, waren 
zij in tweetallen in één van de vier poules geplaatst en werden de overige veertien deelnemers op basis 
van loting aan deze poules toegevoegd. 
 
Voor de geplaatste spelers was dit natuurlijk nog geen garantie op een plaats in de volgende ronde wat 
al snel bleek in poule 1, waar Jaap Karregat het strijdgewoel niet overleefde. Naast John Bond ging 
ook verrassend Jacques van Westen jr naar de kwartfinales.  
In poule 2 gingen de twee geplaatste spelers Stefan Zwarthoed en Robbert Taalen wel door. Waarbij 
de onderlinge confrontatie in vijf games door Stefan werd gewonnen.  
In poule 3 overleefde Frank Zwarthoed ook al het pingponggeweld niet. Naast Michel Guijt ging Ryan 
Loch met zeer goed spel door naar de kwartfinale. In poule 4 bleken Kees Kwakman en Jon de Lange 
een maatje te groot voor de overige vier spelers maar was Zhang de verrassing van de dag en kwam 
maar één punt tekort om door te gaan naar de volgende ronde.  
In de kwartfinale was John Bond gekoppeld aan Jon de Lange. De eerste game moest John nog aan 
Jon laten om daarna de overige drie games te pakken. Stefan Zwarthoed moest tegen Ryan Loch alle 
zeilen bijzetten maar met 11-7, 9-11, 11-9 en 11-9 ontsnapte hij maar net aan uitschakeling. Robbert 
Taalen liet tegen Michel Guijt zien dat er deze dag met hem rekening gehouden moest worden, want 
in drie games veegde hij de vloer aan met Michel. Kees Kwakman dacht tegen Jacques van Westen 
junior dat zijn jarenlange ervaring genoeg moest zijn om een plaatsje af te dwingen voor de halve finale. 
Met 9-11 pakte Jacques echter verrassend de winst in de eerste game. De twee volgende games pakte 
Kees met 11-9 waarbij Jacques steeds het eerste gamepoint kon verzilveren maar dat niet deed. In de  
vierde game gaf de routine van Kees de doorslag en mocht de routinier de strijd aan met de drie spelers 
van het 1e team. 
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Robbert liet tegen John zien waar het hem deze dag om te doen was, namelijk clubkampioen worden. 
In drie games was John kansloos. Kees speelde een spannende partij tegen Stefan maar in vier games 
moest hij de eer aan Stefan laten. In de strijd om de 3e en 4e plaats won John met 2-11, 12-10, 7-11, 
14-12 en 11-7 van Kees en stond Kees sinds jaren niet meer op het podium. Robbert en Stefan maakte 
er een mooie wedstrijd van. Omdat de deuren van de kantine naar de speelzaal waren geopend, kon 
iedereen volop genieten van toptafeltennis. In een zinderende vijfsetter wist Robbert met 5 -11, 11-9, 
11-9, 5-11 en 11-8, de finale in zijn voordeel te beslissen en was de oerkreet na het laatste wedstrijd-
punt volledig begrijpelijk.  
Na de prijsuitreiking en de felicitaties van onze voorzitter aan de winnaars werd er aan de bar nog 
gezellig nagepraat over de geslaagde clubkampioenschappen.  
 

 
 

3.8 Uitwisseling met TTV Stede Broec uit Grootebroek 

Wisselbeker blijft achter in Stede Broec 
Afgelopen zaterdag was het alweer voor de 33e keer dat de jaarlijkse uitwisseling met onze sportvrienden uit 
het West-Friese Stede Broec werd gehouden. Dit keer was TTV Stede Broec de gastheer. Victory’55 had 24 
spelers op de been gebracht. Met een aantal vrouwen mee als toeschouwers zat de bus aardig vol. Nadat 
de beste wensen waren uitgewisseld en de koffie met cake was genuttigd, maakten Kees Bakker, Tom Buijs-
man (organisatoren van de thuis spelende vereniging) en onze Robbert Taalen de teamopstellingen bekend. 
TTV Stede Broec had dit keer 23 spelers. Op acht tafels ontbrandde om 14.00 uur een titanenstrijd en even 
na 18.00 uur was de laatste wedstrijd gespeeld. Nadat alle spelers lekker hadden gedoucht, kon iedereen 
zich tegoed doen aan het overheerlijke buffet. Daarna maakten Tom Buijsman en Robbert Taalen de uitsla-
gen bekend. Nadat de wisselbeker de afgelopen jaren steeds in Volendam was gebleven, moesten wij dit 
jaar de eer aan de tegenstander laten. Aan de uitslag van 49-31 was niets op af te dingen. Daarna werd nog 
gezellig nagepraat over deze sportieve dag en werd de datum voor volgend jaar alweer gepland.  
 

3.8.1 Overige externe toernooien 

In het afgelopen seizoen werd ook nog aan enkele externe toernooien deelgenomen. 
 
Open Langedijker Kampioenschappen 
Op zondag 20 december 2015 werd door TTV Spirit voor de 61ste  keer de OLK georganiseerd. Nadat onze 
vereniging er in 2014 met de verenigingsprijs aan de haal was gegaan, waren wij het aan onze stand verplicht 
om met een grote afvaardiging af te reizen naar Noord-Scharwoude. Maar liefst 20 spelers van onze vereni-
ging hadden zich ingeschreven en op deze zondag was iedereen om 08.00 uur present op de parkeerplaats 
bij de Wester Ven om in de bus te stappen. Op het allerlaatste moment kregen wij een afmelding van Jan 
Kwakman en Stefan Jonk, waarbij de eerste een bedrijfsongevalletje had gehad en de andere te laat zijn bed 
was ingedoken. De heren dienen nog wel het inschrijfgeld voor het toernooi te betalen en de kosten voor de 
bus.   
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’s-Ochtends stond het dubbelspel op het programma. In de op één na hoogste klasse konden Robbert 
Taalen met Stefan Zwarthoed en John Bond met Michel Guijt geen potten breken. Jaap Karregat wist 
met gelegenheidspartner Eddy Stam de halve finale te bereiken waarna zij hun Waterloo vonden. In de 
dubbel E poule konden Jean-Paul van Westen met Jacques van Westen jr. en Ryan Loch met Jacques 
van Westen sr. ook geen potten breken. In de dubbel F moesten Jack Groot met Simon Jonk en Jaap 
Kwakman met Berry Molenaar onze clubkleuren verdedigen. Vorig jaar nog bereikten Jack en Simon 
nog een finaleplaats, maar dit jaar wilde het niet echt vlotten en datzelfde gold ook voor Jaap en Berry. 
In de dubbel GH poule werden Tom Jonk en Stefan Koning aan elkaar gekoppeld door de afwezigheid 
van eerder genoemde spelers. Het gelegenheidsdubbel werd in de poulefase uitgeschakeld. Lia van 
Westen-Karregat en Mark Schilder overleefden de poulefase wel en bleven ook in de halve fina le over-
eind. In de finale wisten zij een 2-0 voorsprong te pakken maar de tegenstanders gaven niet op en 
wisten de stand gelijk te trekken. In de beslissende vijfde game pakten de tegenstanders een 9-4 voor-
sprong maar wisten Lia en Mark met 12-10 uiteindelijk toch de winst te pakken. Een prima prestatie. 
 
’s Middags stonden de enkelspelen op het programma. In de enkel D moesten John Bond, Michel Guijt, 
Robbert Taalen, Stefan Zwarthoed en Leon van Vlaanderen onze clubkleuren verdedigen. Hoewel alles 
uit de kast werd gehaald, bereikten geen van allen een ereplaats. In de enkel E wist Ryan Loch geen 
enkele partij te winnen. Jaap Karregat en Jean-Paul van Westen overleefden de poule fase. Jean-Paul 
wist uiteindelijk de halve finale te bereiken. Deze verloor hij maar in de strijd om de 3e en 4e plaats 
wist hij toch nog het brons te bemachtigen. In de enkel F waren maar liefst 54 spelers die zich hadden 
ingeschreven. Jacques van Westen jr., Simon Jonk, Jack Groot, Jaap Kwakman, Berry Molenaar en 
Jacques van Westen sr. moesten in de poulefase zorgen om bij de beste twee te komen om door te 
gaan naar de volgende ronde. Jacques jr., Jaap, Berry en Jacques sr. klaarden dit klusje. Daarna 
volgde vier afvalronden en bleek de finale een familieonderonsje. Van Westen junior  moest het opne-
men tegen Van Westen senior. Zou de aanvallend ingestelde jeugd het klusje klaren of werd het de 
sterk verdedigende routinier? In drie games bleek senior de sterkste van de twee en dat was toch wel 
verrassend. In de enkel G overleefden Lia van Westen-Karregat en Tom Jonk de poulefase niet. Stefan 
Koning daarentegen wist het te schoppen tot de halve finale die hij helaas net verloor. In de strijd om 
de 3e en 4e plaats bleef hij gelukkig wel aan de goede kant van de streep en pakte hij het bron s. In de 
enkel H werden wij vertegenwoordigd door Mark Schilder. Hij overleefde de poulefase niet.  
Er resteerde gelukkig nog wel een gouden gevoel van de dubbelfinale!  
 
Tijdens de prijsuitreiking bleek dat de som van onze individuele resultaten groot genoeg was voor het 
wederom behalen van de verenigingsprijs. Een prestatie van formaat. Met alle deelnemers werd nog 
gezellig nagepraat over deze sportieve dag. Een groot compliment aan het organisatiecomité van deze 
dag is zeker op zijn plaats. 
 
 
Lente Toernooi 3 april 2016 
 
Afgelopen zondag reisden John Bond, Robbert Taalen, Stefan Zwarthoed, Jacques van Westen junior, 
Jan Kwakman en Stefan Koning af naar Grootebroek om mee te doen aan het Lente Toernooi. Om half 
10 moest er eerst worden gedubbeld.  John en Jacques konden geen potten breken en gingen niet door 
naar de halve finales. Robbert en Stefan wonnen in de D 3 van de 4 wedstrijden wat normaal gesproken 
genoeg moet zijn om door te gaan naar de halve finale, maar door een verrassende uitslag moesten er 
games geteld worden en kwamen ze 1 game te kort om door te gaan. Jan en Stefan wonnen al hun 
partijen in de poule van de G. In de halve finale kwamen ze snel op een 0-2 achterstand, maar die werd 
op tijd goed gemaakt want de volgende 3 games gingen met 11-4, 11-5 en 11-6 naar Jan en Stefan en 
zo was de eerste finaleplek van de dag binnen. In de finale ging het een stuk makkelijker als in de halve 
finale. Tegen de materiaalspelers van Stede Broec hadden Jan en Stefan totaal geen last en wonnen 
hun finale makkelijk met 3-0 zodat de eerste prijs binnen was. 
In de enkel speelden John, Robbert en Stefan mee in de D. Alle drie kwamen ze door hun poule heen 
en moest John het in de kwart finale opnemen tegen Robbert. Nadat John met 6-1 voor kwam in de 
eerste game was en dat toch nog weg gaf was het gedaan met hem. Robbert kwam goed terug en 
stoomde daarna door naar een 3-0 overwinning. Na die overwinning tegen John blaakte hij van het 
zelfvertrouwen en mocht hij het opnemen tegen Stefan. Stefan begon goed en won de ee rste game 
met 11-9. In de 2e game kwam hij weer op een 7-4 voorsprong en de overwinning leek een makkie te 
worden. Maar Robbert kwam weer goed terug en draaide alles om en won de partij met 3 -1. 
In de finale moest Robbert het opnemen tegen Benjamin Knop. In de poulefase had Robbert ook al 
tegen Benjamin gespeeld en verloor toen met 3-0. Na een slechte start kwam Robbert op een 0-2 
achterstand. In de 3e game ging Robbert al beter spelen en trok hij de 3e game naar zich toe met 11-
6. In de 4e game kwam Robbert op een 7-4 voorsprong en kon hij de stand weer gelijk trekken. Alleen 
Benjamin was iets anders van plan en kwam goed terug en won uiteindelijk met 9 -11. 
Jacques speelde als enige van Victory ’55 mee in de E. Jacques was de vorm die hij in de competitie 
heeft alleen even kwijt en kon met maar 1 gewonnen partij in de poule niet door komen naar de vervol-
grondes. 
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Jan en Stefan in actie 

 
 
Jan en Stefan speelde hun toernooi mee in de G. Nadat ze alle twee door kwamen in hun poule moesten 
ze het tegen elkaar opnemen in de kwartfinale. Na twee games was de stand 1-1 en wist niemand wie 
er door zou gaan naar de halve finale. Alleen Stefan ging goed door met zijn aanvallende spel waar 
Jan op dat moment geen antwoord op had. Stefan won de kwartfinale met 3-1. Vervolgens ging Stefan 
door en won de halve finale ook makkelijk met 3-0 waardoor hij voor de 2e keer deze dag in een finale 
stond. In de finale was Stefan zeer gebrand en alles pakte goed voor hem uit. Zonder al te veel moeite 
won hij zijn finale ook en kon hij weer een 1e prijs op gaan halen. 
 
Met 4 van de 6 man in de prijzen was er een goeie score neergezet namens Victory ’55. Het zou bijna 
onmogelijk moeten zijn om een Stede Broec die met heel veel man vertegenwoordigd word te verslaan 
om de verenigingsprijs, maar niets is minder waard. Victory ’55 kwam in gelijk aantal punten met Stede 
Broec maar omdat Victory ’55 meer 1e prijzen had was de verenigingsprijs voor het 2e jaar op rij weer 
gewonnen voor onze vereniging. Een klasse prestatie, en volgend jaar is onze vereniging weer van de 
partij om de verenigingsprijs te verdedigen. 
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Open Volendammer Kampioenschappen 
 
Voor de eerste keer werden afgelopen zaterdag de Open Volendammer Kampioenschappen gehouden. 
Maar liefst 24 deelnemers hadden zich aangemeld waaronder ook de sterkste spelers van ons eigen 
Victory '55. In vier poules met elk zes spelers werd gestart en al in de poulefase werd duidelijk wie de 
favorieten waren. Zij maakten hun rol waar en wisten zich dan ook te kwalificeren voor de  kwartfinale. 
Er werd gestreden op het scherpst van de snede en de partijen die in de Schemerpit werden voorge-
schoteld waren van hoog niveau. Onze eigen John Bond wist het zelfs te schoppen tot de kwartfinale 
waar hij uiteindelijk zijn Waterloo vond. De halve finales werden gespeeld door Nordin Gelderloos en 
Roy Broersen en door Joeri de Wagenaar en Arjen de Jong. Nordin Gelderloos en Joeri de Wagenaar 
kwamen als winnaars uit de halve finales en mochten in de finale uitmaken wie de sterkste was. Met 
aanvallend en tactisch spel wist Joeri de Wagenaar de 1e plaats te bemachtigen en moest Nordin 
Gelderloos het met de 2e plaats doen. In de troostfinale wist Arjen de Jong de moegestreden Roy 
Broersen te verslaan, waardoor hij het brons pakte en Roy Broersen met lege handen bleef staan. 
Alle deelnemers waren vol lof over de organisatie en onze accommodatie, de datum voor volgend jaar 
is al voorzichtig met potlood ingevuld. 
 

Prijswinnaars Open Volendammer kampioenschappen 

 
 

3.9 Darten 

 
 
Ook dit jaar maakten de spelers van de dartsvereniging gebruik van onze accommodatie. Elke dins-
dagavond zijn er vele leden aan het trainen. Op donderdagavond wordt de competitie afgewerkt en is 
het druk met spelers van de Darts. Naast enkele kleine toernooitjes die gedurende het jaar gespeeld 
worden, werd ook dit jaar het Open Volendammer Darttoernooi beter bekend als het Tom Kakes Dart 
toernooi gehouden.  
Er was dit jaar een prima opkomst met 67 deelnemers waarvan dit keer 6 vrouwen die daardoor een 
eigen competitie konden afwerken.  
Al deze darters maakten er een super gezellige dag van. Na een spannende strijd was pas om acht uur 
de winnaar bekend en werd er tot in de late uurtjes nagepraat. Mede door het vele werk van onze 
vrijwilligers werd het een zeer geslaagd evenement dat volgend jaar zeker  weer een vervolg mag krij-
gen.  
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3.10 Wandelvereniging ’n Loopie 

De wandelvereniging heeft ook dit jaar weer gebruik mogen maken van ons clubgebouw voor hun jaar-
vergadering en als vertrekpunt voor enkele wandeltochten. Dit jaar stond de tweedaagse wandeltocht  
door Waterland gepland in het weekend van 16 en 17 mei. De “Schemerpit” werd omgetoverd tot een 
gezellig onderkomen alwaar de wandelaars zich te goed konden doen aan koffie, broodjes en frisdrank, 
dankzij de vrijwilligers die hun diensten aangeboden hadden en die er voor dag en dauw voor zorgden 
om de zaak op orde te brengen en alle bezoekers tot ‘s avonds laat op hun wenken bedienden.  
 
Ook dit jaar was de wandeltocht een succes. Er kwamen dit jaar 1070 wandelaars richting Volendam 
om deel te nemen aan een goed georganiseerde wandeltocht met prachtige routes. Het was alleen 
jammer van de zaterdag die door het regenachtige weer iets minder inschrijvingen liet zien dan op was 
gehoopt, maar zondag was het prachtig weer en maakte alles goed. De wandelaars die zich hadden 
ingeschreven konden kiezen voor een tocht van 5-10-15-25 of 40 kilometer.  
 

 
 
De wandelvereniging ’n Loopie en ons bestuur bedanken alle vrijwilligers voor de perfecte or-
ganisatie en uitvoering van dit evenement.  
 

3.11 Nieuwsverzorging 

Richard Buijs verzorgde ook dit afgelopen jaar wekelijks de verslaglegging van de competitie en andere 
wetenswaardigheden in de “NIVO” over onze vereniging en tafeltennis in het algemeen. Als vanouds 
werd het nieuws gretig door leden en niet leden gelezen. Naar verwachting zal hij dit ook het volgende 
jaar blijven doen. Opgemerkt wordt dat de werkzaamheden in het tweede halfjaar tijdelijk zijn overge-
nomen door onze voorzitter, dit in verband met persoonlijke omstandigheden van Richard.  
 
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 worden nu overzichtelijk op deze site gepubliceerd. 
 



  26 

3.12 Eindstanden najaarscompetitie 2015 

 
 

SENIOREN  1 POULE B
ge-

speeld
punten Naam speler

ge-

speeld
punten

per-cen-

tage

VICTORY`55 1 10 59 KWAKMAN KEES 24 17 71%

THE VICORY 2 10 54 BOND JOHN 29 19 66%

STEDEBROEC 3 10 52

HTC 4 10 51

DE VICTORS 2 10 50

ZTTZ 1 10 34

SENIOREN 2 POULE A

DUINTREFFERS 10 56 ZWARTHOED STEFAN 24 16 67%

VICTORY`55 2 10 54 GUIJT MICHEL 20 11 55%

AMSTERDAM`78 2 10 52 TAALEN ROBBERT 20 10 50%

HET NOOTWHEER 1 10 52 KARREGAT JAAP 24 10 42%

TEMPO TEAM 3 10 44

RAPIDITY 2 10 42

SENIOREN 3 POULE B

ZTTC 2 10 74 ZWARTHOED FRANK 21 7 33%

HBC 2 10 68 WESTEN VAN JACQUES JR 15 5 33%

US 6 10 57 LANGE DE JON 9 2 22%

DISNIERATS 4 10 44 WESTEN VAN JEAN-PAUL 15 3 20%

TSTZ HAARLEM 2 10 32 LOCH RYAN 30 5 17%

VICTORY`55 3 10 25

SENIOREN 4 POULE F

SPORTING SDO 1 10 67 KARREGAT EDWIN 6 4 67%

HBC 3 10 62 PLAT KEES 30 14 47%

NIEUW VENNEP 3 10 57 KWAKMAN KRELIS 24 10 42%

HTC 5 10 43 JONK SIMON 24 5 21%

PATRIOS 1 10 41

VICTORY`55 4 10 37

SENIOREN 5 POULE E

US 7 10 66 KEMPER THEO 9 3 33%

AMSTERDAM`78 4 10 62 GROOT JACK 30 9 30%

ZTTC 4 10 54 WESTEN VAN JACQUES SR 21 6 29%

HET NOOTWHEER 3 10 51 BUIJS RICHARD 24 1 4%

RAPIDITY 3 10 40

VICTORY`55 5 10 27

SENIOREN 6 POULE K

TEMPO TEAM 5 10 62 MOLENAAR BERRY 24 21 88%

DIEMEN 1 10 60 ZWARTHOED SANDER 18 10 56%

VICTORY`55  6 10 49 JONK SIEM 6 3 50%

TAZANO 96 3 10 46 MEEDER PIET 14 4 29%

TSTZ HAARLEM 5 10 42 KWAKMAN JAAP 24 6 25%

VDO 2 10 41

SENIOREN 7 POULE J

VICTORY`55 7 10 83 MAAS COR 15 14 93%

RAPIDITY 8 10 72 ZHANG 29 27 93%

FUSIA 3 10 53 JONK AB 9 8 89%

DIEMEN 5 10 37 WESTEN VAN LIA 17 14 82%

JOVO 10 10 35 BROCKEN FRANS 12 7 58%

PATRIOS 3 10 20 SCHILDER MARK 5 1 20%

SENIOREN 8 POULE F

VICTORY`55 8 10 89 KONING STEFAN 24 22 92%

ASSV 4 10 50 KWAKMAN JAN 23 21 91%

AMSTERDAM`78 11 10 48 JONK STEFAN 20 17 85%

TSTZ HAARLEM 9 10 48 JONK TOM 20 16 82%

SPAARNE 8 10 46

GSV HEEMSTEDE 3 10 18
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3.13 Eindstanden voorjaarscompetitie 2016 

 
 
 

SENIOREN 1 POULE B
ge-

speeld
punten Naam speler ge-speeld punten

per-cen-

tage

SPIRIT 1 10 63 BOND JOHN 30 22 73%

VICTORY`55 1 10 58 ZWARTHOED STEFAN 30 15 50%

STEDE BROEC 1 10 55 TAALEN ROBBERT 30 13 43%

NIEUW VENNEP 1 10 47

RAPIDITY 1 10 42

US 3   10 35

SENIOREN 2 POULE B

DOV 2 10 61 VLAANDEREN VAN LEON 27 18 67%

STEDE BROEC 3 10 59 GUIJT MICHEL 3 2 67%

VICTORY`55 2 10 51 KWAKMAN KEES 27 13 48%

AMSTERDAM`78 1 10 50 KARREGAT JAAP 30 12 40%

TSTZ HAARLEM 1 10 42

HTC 4 10 37

SENIOREN 3 POULE D

OLYMPIA 1 10 68 MULDER REMKO 30 21 70%

US 5 10 53       ROES WILCO 30 11 37%

SPAARNE 2 10 51 ROUMIMPER EDWIN 30 10 33%

VICTORY`55 3 10 49

DOV 3 10 44

STEDE BROEC 5 10 35

.

SENIOREN 4 POULE G

VICTORY`55 4 10 76 WESTEN VAN JACQUES 20 19 95%

ZTTC 2 10 61 LANGE DE JON 15 12 80%

AMSTERDAM`78 4 10 60 ZWARTHOED FRANK 18 14 78%

DOKO 1 10 40 WESTEN VAN JEAN-PAUL 14 10 71%

US 11 10 39 LOCH RYAN 20 10 50%

JOVO 3 10 24

SENIOREN 5 POULE H

VICTORY`55 5 10 82 PLAT KEES 20 17 85%

VDO 1 10 69 KWAKMAN KRELIS 20 17 85%

HET NOOTHWEER 4 10 54 JONK SIMON 23 19 83%

PATRIOS 2 10 47 MOLENAAR BERRY 24 18 75%

US 12 10 28 KARREGAT EDWIN

HBC 6 10 20

SENIOREN 6 POULE M

VICTORY`55 6 10 69 KEMPER THEO 17 14 82%

AMSTERDAM`78 7 10 59 GROOT JACK 24 17 71%

SPAARNE 4 10 54 WESTEN VAN JACQUES 23 16 70%

MEERTREFFERS 1 10 54 KWAKMAN JAAP 17 9 53%

DIEMEN 2 10 39 BUIJS RICHARD

FUSIA 1 10 25

SENIOREN 7 POULE J

PATRIOS 1 10 71 ZWARTHOED SANDER 24 14 58%

HBC 4 10 63 JONK SIEM 30 7 23%

JOVO 5 10 55 MEEDER PIET 27 1 4%

TEMPO TEAM 7 10 49

HET NOOTHWEER 7 10 34

VICTORY`55 7 10 28

SENIOREN 8 POULE N

ZTTC 6 10 66 CHEOL ZHANG 27 24 89%

VICTORY`55 8 10 64 MAAS COR 18 15 83%

BLOEMENLUST 2 10 52 KARREGAT VAN WESTEN LIA 21 12 57%

DOKO 4 10 45 BROCKEN FRANS 12 2 17%

TEMPO TEAM 1 10 42 SCHILDER MARK 3 0 0%

AMVJ 10 31 JONK AB 6 0 0%

SENIOREN 9 POULE Q

CASTRICUM 2 8 53 KWAKMAN JAN 21 17 81%

THE VICTORY 4 8 49 KONING STEFAN 21 16 76%

VICTORY`55 9 8 49 JONK STEFAN 15 6 40%

ZTTC 8 8 35 JONK TOM 15 5 33%

VDO 5 8 14
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4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2015-2016 

 

 
 

4.1 Voorwoord 

Het seizoen 2015-2016 was een seizoen met ups en downs. Sinds een lange tijd hadden we geen 
landelijk team meer op de zaterdagen in onze speelzaal. Daar tegenover stonden juist weer positieve 
ontwikkelingen op het gebied van training van onze jeugdleden. Als we op het laatstgenoemde kunnen 
doorbouwen in de komende seizoenen, duurt het niet lang voor we in de jeugdcompetities weer een 
gevestigde orde zijn!  
 

4.2 Terugblik 

Met een terugblik naar de doelstellingen van vorig jaar zijn we als jeugdbestuur tevreden met de resul-
taten. Het eerste jeugdteam wist zich op eigen kracht omhoog te knokken naar de 2e klasse en wist 
hier uiteindelijk te handhaven. Voor het tweede jeugdteam was een stap omhoog nog iets te lastig.  
 
Het scholentoernooi in het begin van het jaar was een groot succes. Met een opkomst van 30 deelne-
mers hadden we een te gekke sfeer in de zaal. Stefan en Robbert hebben dit toernooi georganiseerd 
en verdienen hier een pluim voor! Volgend jaar hopen we toch weer bijna het dubbele aantal deelne-
mers te bereiken.  
Het aantal georganiseerde toernooien en bezochte toernooien vonden we ook voldoende voor het af-
gelopen seizoen.  
 
Het ledental is helaas teruggelopen, de recreanten op donderdag maakten uiteindelijk niet de stap naar 
het spelen in competitieverband. Daar staat tegenover dat het niveau van de jongens die wel competitie 
spelen, rap omhoog gaat.  
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4.3 Competitie 

Hieronder volgen de standen van 2015 en een kort verslag per team van het voorjaar 2016.  

4.3.1 Najaar 2015 

 

4.3.2 Voorjaar 2016 

Na een overtuigd kampioenschap in 2015, mochten onze jongens van het eerste team een klasse 
overslaan en kwamen in 2016 dus uit in de 2e klasse. Jim Kes, Micha Tol en Franklin Waa l kregen als 
doelstelling mee om te handhaven in deze klasse. Jim kon helaas niet veel aanwezig zijn maar wist 
toch een knap resultaat van 92% neer te zetten. Met zo'n speler in je team is het haast onmogelijk om 
te degraderen zou je zeggen. Micha (68%) brengt inmiddels een hoop vrije uurtjes door in de Scher-
merpit en dit is te merken (2 van de 3 potjes gaan inmiddels naar ons 1e team). Voor Franklin was de 
directe stap naar de 2e klasse misschien iets te groot. Toch liet hij zijn kop nooit hangen en knokte  er 
toch elke week 1 winstpartij uit (27%). Uiteindelijk eindigden de jongens op de 4e plaats in een poule 
van 6. Dit betekent dat ze het volgend jaar opnieuw mogen proberen in de 2e klasse, ditmaal met wat 
meer ervaring en trainingsuren op zak.  
 
 

 
 
 
 
Het tweede jeugdteam werd dit seizoen gevormd door Collin Vlak, Stef Guijt en nieuwkomer Vince 
Schilder. Stef ontpopte zich van rups tot vlinder en trok de kar dit seizoen met een knappe 71%. Collin 
kon helaas lang niet alle wedstrijden mee doen en eindigde met een score van 56%. Zoals verwacht 
was het voor Vince even wennen aan het spelen in competitieverband. Vince traint veel en we merkten 
dat er steeds meer games zijn kant op begonnen te vallen. Uiteindelijke sloot hij het seizoen af met 4 
winstpartijen en een score van 19%. In een poule met 8 teams eindigde ons tweede team op de zesde 
plaats. Dit hield in dat ze na deze competitie nog een play-down moesten spelen met de laatste 4 
teams. In deze play down wonnen onze jongens alle wedstrijden waardoor ze niet degraderen en vol-
gend seizoen opnieuw uitkomen in de 4e klasse. Al met al een knappe prestatie gezien het feit dat er 
een aantal wedstrijden maar met 2 man kon worden gespeeld.  
 
 
  

Victory '55 1 8 - 68 Eric Bond 100%

HBC 9 8 - 54 Jelle de Boer 93%

HTC 4 8 - 33 Jim Kes 88%

Rapidity 2 8 - 30 Micha Tol 83%

Diemen 3 8 - 15

HTC 5 8 - 60 Franklin Waal 50%

Amsterdam 5 8 - 46 Collin Vlak 43%

Nieuw Vennep 2 8 - 33 Stef Guijt 38%

Victory '55 2 8 - 32

United Oost 2 8 - 29

Najaarscompetitie  2015

Stand        4e klasse - Poule B Persoonlijke resultaten

Stand        4e klasse- Poule C Persoonlijke resultaten

HBC 4 10 - 75 Jim Kes 92%

Olympia (E) 2 10 - 57 Micha Tol 68%

HBC 6 10 - 50 Franklin Waal 27%

Victory '55 1 10 - 46

United Oost 1 10 - 45

Limmen 1 10 - 26

Voojaarscompetitie  2016

Stand        2e klasse- Poule B Persoonlijke resultaten
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4.4 Toernooien 

Afgelopen seizoen hebben de jongens meegedaan aan een aantal toernooien. In chronologische volg-
orde waren er eerst het handicaptoernooi jeugd, het scholentoernooi Volendam , het Spirittoernooi en 
de clubkampioenschappen jeugd.  

4.4.1 Handicaptoernooi Jeugd  

In juli 2015 werd het handicaptoernooi gehouden voor de jeugd. Met het toernooi speelden alle com-
petitiespelers mee en ook jeugdspelers die geen competitie spelen. Daardoor was het extra spannend 
want die jongens kregen heel veel punten voor op de competitiespelers.  
Toch bleven net als vorig jaar 4 competitiespelers over. Jelle, Micha, Jim en Collin. Jelle en Micha 
wonnen allebei hun halve finale partij en gingen door naar de finale. In de finale liet Jelle zien waarom  
hij de kopman van zijn team is en won de finale en ging met de 1e prijs naar huis. 
Na de poulewedstrijden werden de finales gevormd door Jelle, Eric, Collin en Micha. Eric was favoriet 
maar moest na de finale toch Jelle voor zich laten op het podium. Jelle liet met trots zien waarom hij 
dit seizoen kopman van team 2 zou worden. Collin won de strijd om de derde plaats van Micha. De 
aanvallende linkshandige Collin maakte een sterke indruk .  

4.4.2 Scholentoernooi 

Op maandagmiddag 19 oktober werd het scholentoernooi gehouden voor groep 8 van alle basisscho-
len. De opkomst viel dit jaar een beetje tegen. Rond de 30 scholieren hadden zich ingeschreven en 
deden mee aan het toernooi. Volgend jaar moet dat zeker minimaal 50 scholieren zijn.  
Enthousiaste jeugdleden fungeerden als scheidsrechter zodat de wedstrijden in goede banen werden 
geleid. Na een spannende poulefase bereikten Leon Bond en Calvin Smit de finale bij de jongens. Het 
was een leuke finale om te zien, maar doordat Leon al lid was van onze vereniging kon je zien dat hij 
net iets slimmer was en won de finale met 3-0. Bij de meisjes moest Amy Sier haar meerdere erkennen 
in Sam Tol.  
 

4.4.3 Spirit Toernooi 

Zaterdag 19 december was het Spirit Toernooi voor de jeugd. Jelle, Collin, Stef, Jim, Franklin en Micha 
speelden bij voor Victory ’55. Met het dubbelen werden er geen prijzen gewonnen maar met het enkel 
toernooi ging het een stuk beter. Franklin en Micha waren de enige twee die door gingen naar de 
volgende ronde na de poulefase. Franklin moest het opnemen tegen Micha. Het was een spannende 
partij doordat ze elkaar heel goed kennen van de training, maar toch wist Micha de wedstrijd te winnen 
en stroomde door naar de finale. De finale wist Micha ook te winnen en zo haalde hij de 1e prijs binnen. 
Een top prestatie. 

 
  

Amstelveen 1 7 - 57 Stef Guijt 71%

Amsterdam 4 7 - 50 Collin Vlak 56%

Nieuw Vennep 2 7 - 41 Vince Schilder 19%

AMVJ 1 7 - 32 L.eon Bond 0%

United Oost 2 7 - 32

Victory '55 2 7 - 26

Diemen 3 7 - 22

TSTZ Haarlem 2 7 - 20

Victory '55 2 9 - 41 Collin Vlak 83%

United Oost 2 9 - 38 Stef Guijt 67%

TSTZ Haarlem 2 10 - 36 Vince Schilder 33%

Diemen 3 10 - 35

Voojaarscompetitie  2016

Stand        4e klasse- PouleC2 Persoonlijke resultaten

Stand        4e klasse- PouleC Persoonlijke resultaten

Voojaarscompetitie  2016 (Play down)
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4.4.4 Clubkampioenschappen jeugd 

Vandaag werden de clubkampioenschappen voor de jeugd gehouden. Bijna alle  competitie spelers 
deden mee deze zondag. Na het spelen van de poule bleven er 4 man over voor de halve finales. In 
de eerste halve finale moest Micha Tol het opnemen tegen Vince Schilder. Micha begon sterk en won 
zijn eerste game met 11-4, maar Vince gaf zich nog niet zomaar gewonnen en pakte brutaal de 2e game 
met 8-11. Daarna gaf Micha wat gas bij en won de volgende games met 11-4 en 11-6 en kon zich op 
gaan maken voor de finale. In de 2e halve finale speelden Jim Kes en Franklin Waal tegen elkaar. Jim 
liet er geen gras over groeien en won al zijn 3 games makkelijk met 11-4, 11-4 en 11-5. 
In de troostfinale moesten Franklin en Vince strijden voor de 3e plaats. Vince kon geen vuist maken en 
Franklin ging er met de 3e prijs van door, door met 11-2, 11-7 en 11-3 te winnen. 
In de finale kwamen de 2 favorieten Jim Kes en Micha Tol weer tegen elkaar te staan. Jim die in de 
competitie het sterkst speelt heeft toch altijd moeite wanneer hij tegen Micha speelt. En dat bleek ook 
wel weer in deze finale. Micha kwam snel op een 0-2 voorsprong door met 6-11 en 9-11 te winnen. Jim 
deed toen toch nog wat terug door de 3e game met 11-4 te winnen, maar daar bleef het ook bij, want 
Micha won de 4e game met 7-11 en zo mocht Micha Tol zich clubkampioen 2016 noemen. 

 
 
 

4.5 Jeugdtraining 

De trainingsavonden werden dit jaar voor de verandering op dinsdag in plaats van donderdag gegeven. 
Een andere welkome verandering was dat deze trainingen werden verzorgd door trainer John Scott, 
afkomstig van Tempo Team. John heeft zelf op eredivisieniveau gespeeld en dat maakte wel indruk op 
iedereen. Van vrijblijvend een balletje slaan ging John aan de slag met de basistechniek van alle spe-
lers. Dit neemt uiteraard flink wat tijd in beslag maar uiteindelijk moet dit zijn vruchten gaan afwerpen.  
Verder nam de trainer elke week ook talentjes mee van een andere vereniging. Dit werkte heel stimu-
lerend op het gedrag en motivatie van onze spelers.  We hopen dat we volgend seizoen meer jeugdle-
den in de zaal kunnen krijgen die op hun beurt blijven plakken door de goede begeleiding tijdens de 
trainingen die we nu kunnen bieden.  
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4.6 Toekomst 

Voor het seizoen 2015-2016 hebben we als jeugdbestuur een aantal doelstellingen. Allereerst moet het 
eerste team minimaal 1x promoveren. We denken dat dit een reëel doel is aangezien de jongens betere 
begeleiding krijgen en het team versterkt wordt met de komst van ons nieuwste lid uit Thailand. Een 
lastiger doel is de promotie van het tweede team maar met een aantal extra trainingsuren en wat wed-
strijdritme denken we dat de jongens dit toch moeten kunnen.  
 
Verder willen we in het voorjaar van 2017 een extra team op de been hebben. Dit moet het gevolg 
worden van een drukker bezocht scholentoernooi. De extra tijdelijke leden zullen daarna aan de club 
gebonden moeten worden. Hiervoor zullen we contact opnemen met John Scott. Daarnaast zal er een 
gesprek plaatsvinden met een aantal afgevaardigden van de NTTB die hier wellicht wat extra tips and 
tricks voor hebben. Misschien dat we in een andere vijver moeten gaan vissen. Waar we nu vooral 
kijken naar de groepen 7 en 8 kunnen we de focus misschien verleggen naar de wat jongere kinderen.  
 
Net zoals afgelopen seizoen willen we weer 3 evenementen in eigen huis organiseren. Een extra idee 
naast de gebruikelijke clubkampioenschappen en het handicaptoernooi is het organiseren van het zo-
genaamde toernooi 'Ultimate tafeltennis'. We merken aan de jeugd dat ze hier super enthousiast over 
zijn. Voor degenen die hier meer informatie over willen hebben, kijk eens op YouTube of spreek 1 van  
de bestuursleden gerust aan.  
Naast de toernooien in eigen huis willen we ook in ieder geval weer deelnemen aan het Spirit toernooi 
of een ander leuk toernooi voor de jeugd in de regio.  
 
We gaan er met z'n allen weer een mooi seizoen van maken!  
 
 
Het Jeugdbestuur bedankt iedereen die op een of andere wijze zijn of haar bijdrage heeft gele-
verd! 
 
 
Stefan Zwarthoed 
Jean-Paul van Westen  
Robbert Taalen 
 

 
 



  33 

5 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2015-2016 

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 separaat aan de leden via e -mail toegezon-
den. De leden die hun e-mailadres niet ter beschikking hebben gesteld, of degenen die niet beschikken 
over een e-mailadres, 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 € 9.482. Een verbetering ten opzichte van het 
vorige boekjaar (+ € 1.254). Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de toelichting 
op het financieel jaarverslag.  

5.2 Ledenadministratie 

5.2.1 Ontwikkeling ledenbestand  

In voorgaande jaarverslagen zijn de beweegredenen voor de renovatie van onze accommodatie be-
schreven. Wij verwachtten destijds een positief effect op het ledenaantal. Deze verwachting is  in het 
eerste seizoen na de verbouwing bewaarheid geworden. In het afgelopen seizoen is ons ledenaantal 
helaas met 12 leden gedaald. Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichting op het financiële 
jaarverslag. 
 
Helaas hebben wij onverwacht ook afscheid moeten nemen van 1 dierbaar lid te weten Wim Kwakman. 
Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor onze vereniging heeft betekend en wij wensen zijn nabe-
staanden veel sterkte toe in het dragen van dit grote verlies.   
 

5.2.2 Contributie seizoen 2016-2017 

Graag vestigen wij nog de aandacht op het volgende. 
Het nieuwe seizoen is alweer begonnen. Het is weer tijd voor het betalen van de contributie. In het afgelopen 
seizoen hebben alle leden een brief ontvangen waarin onder andere is gevraagd om een machtiging tot 
automatische incasso af te geven. Wij zijn verheugd over het feit dat ruim 80% van onze leden hun mede-
werking hebben verleend.  
 
De leden die een machtiging hebben afgegeven hoeven verder geen actie te ondernemen. Het verschuldigde 
bedrag wordt rond 15 juli as. van de opgegeven bankrekening afgeschreven. 
De leden die geen medewerking hebben verleend aan voormeld verzoek, 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. De opbrengst van het afgelopen seizoen  
ad. € 11.627 is iets afgenomen (-141) ten opzichte van het vorige seizoen.  
We worden momenteel gesteund door 66 sponsoren (-/- 1). We hebben helaas afscheid moeten nemen 
van 1 sponsor.  
 
De sponsorcommissie bestaande uit Edwin, Simon en Jan, wordt wederom bedankt voor de be-
trokkenheid, grote klasse!! 
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5.3.2 Totaaloverzicht (shirt, bord en overige) sponsors 

 
 
 

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 verwezenlijken. 
 
 

  

SOORT NAAM ADRES PC PLAATS

bordsponsor 100%NL  MAGAZINE MORSEWEG 2 1131PK VOLENDAM

bordsponsor KITBEDRIJF BATTI SCHOOLSTRAAT 10 1131 CL VOLENDAM

bordsponsor George de Boer Stucadoorsbedrijf Ruige Muts 27 1132PM VOLENDAM

bordsponsor ADMINISTRATIE- EN ADVIESKANTOOR BOND BV PR. BERNHARDLAAN 16 1131CH VOLENDAM

bordsponsor VISHANDEL CENTRUM  N.C. BOND HAARLEMMERDIJK 4 1013JC AMSTERDAM

bordsponsor SCHILDERSBEDRIJF BOND EN SMIT BV MARCONISTRAAT 20 1131 JW  VOLENDAM

bordsponsor BORETTI  P/A  DHR. N. ADMIRAAL DE DOLLARD 17 1454AT WATERGANG

bordsponsor C&F SCHILDERS DESIDERIUS ERASMUSSTRAAT 18 1132 SV VOLENDAM

bordsponsor AUTOWASSERETTE CARWASH VOLENDAM WILLEM VAN DEN BERGSTR 17 1132TZ VOLENDAM

bordsponsor CBL AFBOUW PAPAVERSTRAAT 25 1131GH VOLENDAM

bordsponsor VAN DIJK B.V. POSTBUS 218 1130 AE VOLENDAM

bordsponsor VISHANDEL JAN DRUM & ZN  (TAV. DHR BEN STEUR) KARVEEL 3 1132 GT VOLENDAM

bordsponsor KITBEDRIJF EUROSEAL  (TAV  DHR. P NANNINGA) PARALLELWEG 58 1131DM VOLENDAM

bordsponsor FREMON TEGELWERKEN VOLENDAM DE WIGGE 23 1132EG VOLENDAM

bordsponsor GAME11  P/A   G. VAN GRUNSVEN DIJNSELBURGERLAAN 1-2 3705LP ZEIST

bordsponsor ’T HAVENGAT BV P/A DAMCOOGH 89 1132 EB VOLENDAM

bordsponsor CAFÉ T GAT VAN NEDERLAND (TAV DHR. NIELS VEERMAN) P/A DAMCOOGH 89 1132 EB VOLENDAM

bordsponsor AFBOUW COMBINATIE GOUWEOORD BV PARALLELWEG 61 1131DM VOLENDAM

bordsponsor GUYT & HANSEN BV DE KUUL 2-4 1131PD VOLENDAM

bordsponsor H&F SCHILDERS VOLENDAM MORSEWEG 3/ C 1131PE VOLENDAM

bordsponsor HARINGHANDEL A. HOEK POSTBUS 50 2220 AB KATWIJK

bordsponsor IMS NEDERLAND BV TIMMERFABRIEKSTRAAT 29 2861GW BERGAMBACHT

bordsponsor JM Afbouw (tav dhr. Johan Molenaar) Werengouw 10 1132EX VOLENDAM

Sponsor Natura AANNEMINGSBEDRIJF KBK BOUW BV MORSEWEG 1 1131PE VOLENDAM

bordsponsor KEES TOL GLAS ( tav Dhr. Thijs Boots) JULIANAWEG 210 1131DL VOLENDAM

bordsponsor MARTIN KEMPER (SCHILDERSBEDRIJF) BOOTSLOT 13 1132 RM VOLENDAM

bordsponsor KIVO PLASTIC VERPAKKINGEN JULIANAWEG 196 1131DL VOLENDAM

bordsponsor KNEP + DEKKER NIJVERHEIDSTRAAT 31N 1135GE EDAM

bordsponsor HARINGHANDEL DICK KOK NOORDEINDE 42 1131GC VOLENDAM

bordsponsor ADMINISTRATIEKANTOOR HEIN KONING CB JULIANAWEG 224/B 1131NW VOLENDAM

bordsponsor RIJWIELHANDEL TON KONING JULIANAWEG 149 1131DH VOLENDAM

shirtsponsor KRAS RECYCLING B.V ZEEDIJK 1 1131 GG VOLENDAM

Sponsor Natura KWAKMAN AFBOUW HYACINTENSTRAAT 38 1131HW VOLENDAM

bordsponsor KLAAS LEEFLANG SPORTPRIJZEN OVERSTE LUDENSTRAAT 13 1131EH VOLENDAM

bordsponsor MASTERMATE DIVEMA B.V. P/A  DHR.  D. VEERMAN  JUPITERLAAN 16 1131 VD VOLENDAM

bordsponsor MEYN FOODPROCESSING TECHNOLOGY B.V.    (TAV  DHR. E. BLOM) WESTEINDE 6 1511MA OOSTZAAN

bordsponsor BERRY MOLENAAR SCHILDERSBEDRIJF KRAGGENBURG 12 1132BN VOLENDAM

bordsponsor MOLENAAR & ZWARTHOED ADVISEURS BV POSTBUS 74 1130AB VOLENDAM

bordsponsor MOOIJER-VOLENDAM  BV  LOU SNOEK VOLENDAM  B.V. DWARSKUUL 2 1131PS VOLENDAM

bordsponsor NIEUW LEVEN BV AANNEMERSBEDRIJF BOKKINGSTRAAT 11 1131CJ VOLENDAM

bordsponsor PE-LE STUCADOORS A. BLEIJSSTRAAT 30 1132VB VOLENDAM

bordsponsor DENNIS PLAT STUCADOORSBEDRIJF SPAANSE RIJER 12 1132PT VOLENDAM

bordsponsor PLATO GEZONDHEIDSCENTRUM MGR. C. VEERMANLAAN 6 1131KH VOLENDAM

Sponsor Natura PRO AIR VENTILATIE

bordsponsor TEGELZETBEDRIJF RENÉ EN COR BOOTSLOT 21 1132RM VOLENDAM

bordsponsor SNACKBAR ROMA JULIANAWEG 108 1131DJ VOLENDAM

bordsponsor RSBS PROFS IN GELD & ZEKERHEID  JOOP GEESINKWEG 701 1096AZ AMSTERDAM

bordsponsor RUNDERKAMP | CATERING - BARBEQUE - SLAGERIJ - DINER - KOOKSTUDIO SLOBBELAND 36 1131 AB VOLENDAM

bordsponsor SLAGERIJ RUNDERKAMP HAVENHOF ZEESTRAAT 21/5 1131ZD VOLENDAM

bordsponsor PIET SCHILDER VOF HAVEN 24 1131ER VOLENDAM

bordsponsor VISHANDEL SIER & JONK KOEMARKT 6 1141 DC PURMEREND

bordsponsor SMIT & BOND  VOLENDAMMER VISHANDEL Zilveren knoop 28 1132 RG VOLENDAM

bordsponsor SCHILDERSBEDRIJF PIET SMIT SCHOKLANDSTRAAT 45 1131KW VOLENDAM

bordsponsor SCHILDERSBEDRIJF SNOEK &KONING BOEZELGRACHT 16 1132PH VOLENDAM

bordsponsor CAS SOMBROEK BV ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU JULIANAWEG 204 1131DL VOLENDAM

bordsponsor LOODGIETERSBEDRIJF SOMBROEK  VOF MORSEWEG 59 1131PH VOLENDAM

bordsponsor SIEM STEUR STAALCONSTRUCTIES PARALLELWEG 7 1131DM VOLENDAM

bordsponsor PLAATWERKINDUSTRIE TOL BV CHRISTIAEN HUYGENSSTRAAT 15 1131VB VOLENDAM

bordsponsor Schilderbedrijf Tol en Kwakman Jan Platstraat 110 1132HJ VOLENDAM

bordsponsor TOL & SCHILDER FOOD EN NON FOOD MORSEWEG 55 1131PH VOLENDAM

bordsponsor VAB AFBOUW MARCONISTRAAT 20 1131 JW  VOLENDAM

bordsponsor STUCADOORSBEDRIJF VEERMAN EN HANSEN BV DONATA STEURHOF 108 1132DN VOLENDAM

bordsponsor STUKADOORSBEDRIJF VEERMAN & KEMPER BV EDISONSTRAAT 6 1131KA VOLENDAM

bordsponsor YUSEN LOGISTICS (EDAM)  BV EXPEDITIESTRAAT 1 1135 GB EDAM

bordsponsor METSEL EN BOUWBEDRIJF K. ZWARTHOED BV DICK TOLSTRAAT 90 1132KL VOLENDAM

bordsponsor TEGELSHOWROOM ZWARTHOED-KIRRY BV OOSTHUIZERWEG 13 1135GH EDAM
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5.4 Slotopmerkingen 

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

 
 
============================================================= 

6 CONTACTGEGEVENS 

Tafeltennisvereniging Victory ’55  
Wester Ven 43 
1131 RC Volendam  

 
Opgericht 3 mei 1955. 
Koninklijk goedgekeurd op 19-09-1973. 
 
Telefoon: 0299 363660 
Internet:  www.victory55.nl 
E-mail:  info@victory55.nl 
 
 

 

 

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Functie: Naam Adres PC en Woonplaats Telefoonnummer. e-mail

Voorzitter: Jacques van Westen De Kust 6  1132 KE Volendam (0299) 361293 j.van.westen@ziggo.nl

Secretaris: Simon Jonk GLADIOLENSTRAAT 10, 1131 JS  VOLENDAM 06-30727047 simonjonk1@gmail.com

Penningmeester: Theo Kemper Leendert Spaanderlaan 57 1132 BP Volendam 06-40512706 theokemper84@gmail.com

Ledenadministratie: Theo Kemper Leendert Spaanderlaan 57 1132 BP Volendam 06-40512706 t.j.t.kemper@ziggo.nl

Jeugdbestuur: Robbert Taalen JOHANNES VERMEERHOF 6 1132 TH Volendam 06 46432612 Robberttaalen@hotmail.com

Jeugdbestuur: Stefan Zwarthoed DICK TOLSTRAAT 90 1132 KL Volendam 06-15587422 stefan_zwarthoed@hotmail.com

Jeugdbestuur: Jean Paul van Westen PINKEWAD 20 1132 NC VOLENDAM 0622139375 jean_paulvanwesten@hotmail.com

Nieuwsverzorging en PR: Richard Buijs JAN PLATSTRAAT 33 1132 HC Volendam (0299)-367274 buijs.r@quicknet.nl

Kantinebeheer: Frans Brocken Sijmen Grootstraat 8 1135 HM Edam 06 40155917 frans.brocken@versatel.nl

Evenementencommissie: Frans Brocken Sijmen Grootstraat 8 1135 HM Edam 06 40155917 frans.brocken@versatel.nl

Evenementencommissie: Krelis Kwakman De Kust 13 1132 KA Volendam (0299)-369019 kwakpok@ziggo.nl

Evenementencommissie: Kees Plat Dijkkavel 9 1132 JP Volendam (0299)-365849 cam.plat@versatel.nl


