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Uitnodiging aan de leden van  
tafeltennisvereniging Victory’55  

tot het bijwonen van de jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering op: 

 
Vrijdag 21 juni 2008 om 20.00 uur in onze 

eigen schitterende accommodatie “De 
Schemerpit”. 

 

1 Agenda 

 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22-6-2007.  
3. Jaarverslag van de secretaris. 
4. Jaarverslag van de jeugdcommissie. 
5. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Cees Schilder, Jan Koning en Aaffien 

Hoogland  
6. Verslag van de penningmeester. 
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie1. Aftredend is Cees Schilder. Kandidaten kunnen 

zich tijdens de vergadering verkiesbaar stellen. 
8. Huldiging van de jubilarissen. 
9. Huldiging van de kampioenen van zowel de senioren  als de junioren.  Zie hiervoor de 

eindstanden van de najaarscompetitie 2007 en de voorjaarscompetitie van 2008. De 
aanwezigheid van de spelers van de desbetreffende teams wordt door Het Bestuur zeer op 
prijs gesteld. 

10. Bestuursverkiezingen2  Geen mutaties. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

 
 
Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. 
 
 
 

 
 

                                                        
1 Art.11 Huish.Regl. � De Kascontrolecommissie bestaat uit 3 meerderjarige leden (geen lid van Bestuur). 

Jaarlijks treedt één der leden af. De Ledenvergadering kiest vervolgens een nieuw lid. 
2 Art.3 Huish.Regl. � Jaarlijks treedt volgens op te maken rooster één lid van het dagelijkse bestuur af en  

één van de overige bestuursleden. Zij kunnen zich herverkiesbaar stellen. Een nieuw  
bestuurslid wordt gekozen door de Ledenvergadering.  
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2 Notulen van de algemene ledenvergadering van vrij dag 22 juni 2007  

(gehouden in De Schemerpit te Volendam. Aanvang van de vergadering was 20:10 uur) 

2.1 Opening 

Om 20:10 uur opent onze nieuwe voorzitter Jacques van Westen de Algemene Ledenvergadering en 
heet iedereen van harte welkom. Er zijn dan maar liefst 33 leden aanwezig en uiteindelijk zullen 35 
mensen de vergadering bijwonen.  
Jacques heet iedereen van harte welkom en bedankt namens het bestuur alle leden en ook hun 
partners die als vrijwilligers voor de vereniging hun steentje hebben bijgedragen aan de organisatie, 
de schoonmaak en de hulp bij de evenementen en de dagelijkse gang van zaken. Ook refereerde hij 
aan de samenwerking en de lange uren die zijn gemaakt voor de vereniging en voor de wandel- en de 
dartsvereniging.  
 

2.2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20  juni 2006. 

Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen: 
 
Blz. 6.  
Wim Kwakman vraagt opnieuw aandacht voor een verhoging van de contributie. Deze is al jaren gelijk 
terwijl de prijzen exorbitant zijn gestegen. Voorzitter Jacques heeft navraag gedaan bij andere 
verenigingen en deelt mede dat daar de contributie zowat het drievoudige is van wat onze vereniging 
hanteert. Een terecht punt van aandacht dus, zeker ook gelet op het feit dat bij ons meer gelegenheid 
is om te trainen en te spelen in vergelijking met andere clubs. Het bestuur zal zich over het 
contributievraagstuk buigen en de verhoging in het volgende seizoen formaliseren. 
 
Blz. 8.  
Wim Kwakman vraagt zich af hoe efficiënt de jeugdcommissie werkt, want er is een aanvraag 
binnengekomen van de voetbalvereniging in kader van “Frook-dag” en daar is niet op gereageerd. 
Jon de Lange geeft aan dat onze vereniging niet bereid is om met onze eigen tafels te gaan sjouwen, 
deze op te stellen bij de voetbal en daar een hele dag mensen voor te charteren om kinderen van de 
voetbal te amuseren. Bovendien kan met een beetje wind en de rechtstreekse zon geen tafeltennis 
worden gespeeld. Als ze daar zelf behoefte aan hebben, dan moeten ze dat zelf maar regelen.  
Als het echter gaat om kinderen te amuseren en te enthousiasmeren voor het spelen van tafeltennis, 
dan heeft Wim gelijk, want daar kan wel wat aan gedaan worden. We zullen meer nieuws over de 
jeugd in de Nivo opnemen en er af en toe foto’s van spelende jeugd plaatsen, om wat meer 
ruchtbaarheid te geven aan tafeltennis binnen de gemeente.  
 
Blz. 12.  
In de notulen is vermeld dat Michel Jonk zich had aangemeld om als vrijwilliger de jeugd bij 
uitwedstrijden de jeugd te vervoeren. Het betreft echter Michel Guyt. 
 
De vergadering bedankt de notulist (Richard Buijs) voor het maken van de uitgebreide notulen en 
trakteert hem op een welgemeend applaus.  

2.3 Verslag van de secretaris 

Blz. 14 Competitie: 
Theo Zwarthoed verwijst naar de mededeling dat Kees Kwakman geblesseerd was. Ook Theo 
Zwarthoed was echter het vorige seizoen geblesseerd. 
 
Blz. 19 Evenementencommisie: 
Wim Kwakman vraagt voor het komende seizoen om een wat actievere houding van de 
evenementencommissie als het gaat om het promoten van onze tafeltennisvereniging. Gedacht wordt 
aan de organisatie van een bedrijventoernooi of een toernooi voor sponsoren. 
De evenementencommissie neemt het verzoek in overweging en zal kijken naar de mogelijkheden. 
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Blz. 20 Handicap toernooi:  
Theo Zwarthoed stelt voor om in het vervolg de handicaps niet meer aan de hand van de klasse 
waarin het team heeft gespeeld te bepalen, maar individueel. Toch bleek bij het laatste toernooi dat 
de handicaps op maat waren toegekend, want de meeste wedstrijden eindigden met minimaal 
verschil. In ieder geval zal er volgende keer rekening mee worden gehouden want de speelsterkte 
binnen de teams verschilt soms behoorlijk. 
 
Voor het prachtige verslag wordt opnieuw de maker met een applausje bedankt (Simon Jonk). 

2.4 Verslag van de jeugdcommissie 

Blz. 29: Jeugdvervoer: 
Jon de Lange vertelt dat het soms anders gaat dan je verwacht en dan doe je wat binnen je 
mogelijkheden ligt. Ger, de vader van André de Boer, beschikte niet zelf over een auto maar ging wel 
samen met de kinderen met de bus naar een uitwedstrijd. De ouders hebben dit jaar zeker hun 
steentje bijgedragen. 
 
Blz. 31: Toernooi Westerkoggeland:  
Michel Guyt geeft aan dat niet is vermeld dat hijzelf 2e is geworden en Theo Zwarthoed 3e in de A-
poule, waarvan akte. 
 
De makers van het jeugdverslag, de jeugdcommissie en het bappenteam worden bedankt voor hun 
inzet voor de jeugd van de vereniging. 

2.5 Huldiging van de kampioenen en jubilarissen. 

Het derde jeugdteam is in de najaarscompetitie als eerste geëindigd. André de Boer, Gerry Kluessien, 
Frank Zwarthoed en Marc van Westen krijgen van Froek Zwarthoed (de vader van Frank) namens de 
vereniging een aardigheidje aangeboden. Het tweede seniorenteam is eerste geworden in de derde 
klasse. Theo Kemper, Richard Buijs, Krelis Kwakman, Cor Klepper en Sijmen Runderkamp werden 
door de voorzitter namens de vereniging gefeliciteerd en kregen een herinnering uitgereikt. 
 
Er zijn dit jaar geen jubilarissen. 
 

� Pauze om 20:30 uur: Namens de vereniging wordt aan alle aanwezigen een consumptie 
aangeboden. 

2.6 Verslag van de kascontrolecommissie 

Het verslag is in de zaal verspreid. Jacques leest een verslag van de bevindingen van de 
kascontrolecommissie voor (bestaande uit Kees Schilder, Jan Sier en Jan Koning).  
Jan Sier geeft aan niet geïnformeerd te zijn en daarom werd dit jaar door twee man de kascontrole 
uitgevoerd. Kees Schilder doet verslag van de controle en geeft aan dat de financiële verslaglegging 
er weer puik uitziet, dus complimenten voor de grondige boekhouding en de degelijke en heldere 
uitleg van penningmeester Theo Kemper. 
 
De vergadering stemt toe om decharge te verlenen en bedankt de kascontrolecommissie voor hun 
degelijke en duidelijke verslag. 

2.7 Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissi e. 

Jan Sier treedt af en Aaffien Hoogland biedt spontaan haar deelname aan de commissie aan. 

2.8 Verslag van de penningmeester. 

Theo Kemper geeft een toelichting op het jaarverslag. Hij deelt mede dat hij het komende seizoen 
een financiële voorziening groot onderhoud zal opnemen in de jaarrekening, gelet op het 
achterstallige onderhoud. Het clubgebouw is zowat afgeschreven en het zal niet lang duren of er is 
onderhoud aan vloer, wanden en dak nodig. Daar kunnen we nu beter al geld voor reserveren. De 
vergadering ziet hier het nut zeker van in. Verder worden de volgende op – en aanmerkingen 
gemaakt. 
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Blz. 41: Ledenadministratie: 
Wim Kwamen vraagt zich af hoe het zit met mensen die niet betalen. Theo geeft aan dat de 
contributie vóór 1 juli dient te zijn voldaan. In november / december wordt vervolgens een brief met 
een herinnering tot betaling gestuurd. Als er dan alsnog niet wordt betaald, dan volgt een 
royeringprocedure. 
 
Jaap Binken uit zijn complimenten voor het jaarverslag en doet dat ook namens shirtsponsor Kras 
Recycling.  

2.9 Bestuursverkiezingen. 

Penningmeester Theo Kemper en PR-man Richard Buijs zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn vanuit 
de vereniging geen aanmeldingen geweest voor de open functies. Beiden hebben met plezier en 
enthousiasme hun steentje bijgedragen en willen dat best nog een jaartje of drie doen. De 
aanwezigen waarderen dat met een warm applaus. 

2.10 Rondvraag. 

Jacques van Westen  
De voorzitter geeft aan dat er bij de rondvraag ook punten van aandacht zijn, zoals eventuele 
vrijwilligers voor het vervoer van de jeugd bij uitwedstrijden, de kantinedienst bij thuiswedstrijden in 
de Schemerpit op zaterdagmorgen en voor de training van de jeugd. Het zou niet altijd van dezelfde 
mensen moeten afhangen. Laten we samen de schouders eronder zetten zodat we met elkaar de 
vereniging in stand kunnen houden en de jeugd blijft komen. 
Spontaan melden een aantal leden zich als chauffeurs aan. We noteren: Froek Zwarthoed, Michel 
Guyt, Jacques van Westen, Theo Kemper, Jon de Lange. Theo Hoogland en Jan Koning (voor 
noodgevallen).  
Voor de kantinedienst melden zich: Jan Sier, Theo Zwarthoed, Jack Groot en Aaffien Hoogland. 
Uiteraard zal het jeugdbestuur ook zijn steentje bijdragen.  
Het trainen van de jeugd ligt in handen van jeugdtrainer Kees Kwakman, die dat al jaren doet. Hij 
heeft wel assistentie nodig en Michel Guyt en Theo Zwarthoed geven te kennen ook te willen helpen. 
De vergadering uit zijn waardering voor al deze mensen met een welgemeend applaus. 
 
Piet Smit  
Piet zou graag zien dat er meer toezicht op de gesteldheid van de bakolie is. Hij heeft het vermoeden 
dat die wel eens ververst zou mogen worden. Het bestuur neemt dit zich ter harte en zal actie 
ondernemen. Wellicht dat een houdbaarheidsschema uitkomst kan bieden.  
 
Jan Sier  
Jan geeft aan dat het bord van de vereniging dat buiten de zaal hangt, wel een “kwastje kan 
gebruiken”. Er is een letter weggevallen. Het bestuur zal er op toezien dat dit wordt opgepakt. 
 
Aaffien Hoogland 
Aaffien vraagt zich af wie er meedoet met de uitwisseling met Dito. Zij wijst ons er op dat het dit jaar 
een jubileumuitwisseling (25e keer) betreft. Wordt er nog iets georganiseerd? De voorzitter geeft aan 
dat de evenementencommissie na de zomermaanden in samenwerking met het bestuur van Dito hier 
werk van zal gaan maken en dat het vast tot een groot succes zal leiden.  
 
Theo Zwarthoed 
Theo vraagt zich af of het biljart nog wel eens wordt gebruikt. Volgens Jan Kwakman is dat inderdaad 
het geval, al is het mondjesmaat. In de ballenklok is een bedrag van 12 euro gelegd. Het bestuur zal 
zich hier volgend seizoen over buigen. Als het biljart een obstakel wordt en er geen gebruik meer van 
wordt gemaakt, dan kan er besloten worden om het te verwijderen, maar zover is het nu althans nog 
niet. 
Theo zou graag weten hoe laat de bus naar Dito zal gaan vertrekken en om welke tijd de bus weer 
terug zal rijden. De vertrektijd wordt ruim van tevoren aan alle leden kenbaar gemaakt. De terugreis 
zal rond 23:30 uur zijn, uiteraard in goed overleg met de busmaatschappij. 
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Wim Kwakman 
Wim vraagt het bestuur toe te zien op het gebruik van de balletjes. Volgens hem moet er paal en perk 
aan gesteld worden om het weer binnen normale proporties terug te brengen. Het lijkt wel of er 
wekelijks tientallen balletjes weg of stuk raken. Het bestuur zal dit in de gaten houden en kijken 
hoeveel balletjes er precies worden gebruikt. Als er kinderen zijn die ze bewust stukmaken of de 
balletjes gewoon meenemen, dan zullen ze daarop worden aangesproken. Kinderen spelen over het 
algemeen met een goedkopere uitvoering en de kosten vallen vooralsnog mee. Maar het wordt in 
ieder geval gecontroleerd. 
 
Simon Jonk 
Simon vraagt wat er gebeurt met de asbakken, met name na afloop van de wedstrijdavonden. Het 
wordt op prijs gesteld als die leeggemaakt worden. Dat is voor iedereen in de kantine een stuk 
prettiger. De leden beloven beterschap. 
 
Gerrit Kwakman 
Gerrit zou graag zien dat iedereen die tafels wegzet dat ook voorzichtig doet. De tafels zijn niet 
allemaal nieuw meer en het inklappen van het onderstel moet met beleid gebeuren. Al een aantal 
keren heeft hij tafels moeten repareren omdat de schroeven van het onderstel losraken en de tafel 
aan de onderkant wordt beschadigd.  

2.11 Sluiting. 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering rond 21:45 uur met 
vermelding dat de volgende bestuursvergadering op de woensdag in de laatste week van augustus is.  
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3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2007/2008.  

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 

Het seizoen 2007/2008 is voor onze vereniging bijzonder goed verlopen. Er was onder de leden veel 
animo voor de activiteiten die de vereniging heeft georganiseerd. Genoemd kunnen worden de 
diverse toernooien bij zowel de senioren als de junioren, de uitwisseling met DITO, de klaverjasavond 
en de wekelijkse trainingsavond op maandag. Er zijn geen schokkende gebeurtenissen te vermelden. 
Wel wil het bestuur bij dezen, mede namens de vereniging, Wim Kwakman feliciteren met zijn 
huldiging als Ridder in de orde van Oranje Nassau. 
 
3.1.1 Competitie 
 
Het 1e team,  bestaande uit Kees Kwakman, Jon de Lange, Theo Zwarthoed, Edy Plat en Michel 
Guyt, had de nodige moeite om zich te handhaven in de tweede klasse. Mede door toedoen van Kees 
Kwakman die maar liefst 90% in deze najaarscompetitie 2007 speelde, werd degradatie 
ternauwernood ontlopen.  
In de voorjaarscompetitie 2008 ging het een stuk makkelijker. Kees speelde wederom een zeer goed 
percentage (87%) maar ook omdat Michel in een heel goede vorm stak kon het eerste team zich 
gemakkelijk handhaven. Het was alleen jammer dat Jon zijn goede prestatie van de vorige competitie 
niet kon benaderen en ook Theo het niet kon waarmaken met maar vier gewonnen wedstrijden. 
Hopelijk zal dit team bij elkaar blijven want met enige training kunnen zij in de hoogste regionen 
meespelen. 
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Het 2e team , bestaande uit Sijmen Runderkamp, Krelis Kwakman, Richard Buijs, Theo Kemper en Cor 
Klepper was in de najaarscompetitie 2007 titel favoriet na de degradatie van vorig seizoen. Door het zeer 
constante spel van alle spelers, allemaal boven de vijftig procent met als uitschieter Cor Klepper met 91%, 
werd deze favorietenrol ook waargemaakt. Al was het maar met een puntje verschil toch kon het 
kampioenschap worden gevierd. 
 
In het voorjaarsseizoen 2008 moest er gespeeld worden in de 2e klasse. Om in deze sterke klasse 
goed voor de dag te komen moet iedereen fit en sterk zijn. Helaas voor ons tweede was dit niet het 
geval. Sijmen kon door gezondheidsproblemen niet meer meespelen, Krelis viel door blessures na de 
eerste helft uit en ook Cor en Richard konden door omstandigheden niet veel meespelen. Zodoende 
moest Theo alles uit de kast halen, en speelde ook bijna alle wedstrijden mee, maar kon toch niet 
voorkomen dat er niet meer in zat dan de op een na laatste plaats. Even afwachten wat de competitie 
leiding beslist wat betreft de teamrating. Misschien zijn er toch genoeg punten gescoord om zich in de 
tweede klasse te handhaven. 
 

 
 
 
Het 3e team  met de spelers Kees Plat, Jacques van Westen, Simon Jonk en Cor Maas speelde in de 
najaarscompetitie 2007 zeer verdienstelijk en handhaafde zich knap in een ijzersterke poule. Kees en 
Jacques speelden op hun vertrouwde niveau en ook Simon vertoonde een stijgende lijn in zijn spel. 
Alleen Cor Maas bleef achter en kon helaas geen enkele wedstrijd winnen en bleef zodoende op 0% 
steken.  
In het voorjaarsseizoen 2008 heeft het derde team een prima prestatie geleverd door op een knappe 
vierde plaats te eindigen. De kopmannen Kees en Jacques konden hun sterke spel van de vorige 
competitie vast houden en ook Simon steeg boven zichzelf uit. Helaas moest deze met een 
vervelende voetblessure wekenlang verstek laten gaan en kon daarna niet meer in zijn ritme komen. 
Gelukkig kwam Cor nog goed terug aan het eind van de competitie en kon zodoende nog een aantal 
belangrijke punten scoren.  
 
 
Het 4e team  bestaande uit Siem Jonk, Theo Hoogland, Piet Meeder en Piet Smit heeft de bijnaam 
“het heen en weer team” overgenomen van het derde. In het voorjaar 2007 werd het kampioenschap 
in de vijfde klasse overtuigend behaald. Nu moesten zij proberen om zich in de najaarscompetitie 
2007 te handhaven in een hogere klasse. Net als het jaar daarvoor wilde dit helaas niet lukken en 
was met een laatste plaats degradatie een feit.  
Dus werd alles op alles gezet om in de voorjaarscompetitie 2008 als eerste in de poule te eindigen. 
Dit is de heren wederom gelukt. Met ruime voorsprong werden zij kampioen. Piet en Siem streden 
nek aan nek om het hoogste percentage in deze competitie. Piet bleef opnieuw nipt voor op Siem 
maar ook Theo Hoogland was goed voor een heel hoog persoonlijk resultaat. Piet Smit voelt zich in 
deze vijfde klasse ook lekker  thuis want hij speelde een goede competitie helft.  
 
 
Het 5e team , bestaande uit Jack Groot, Frans Brocken, Lia van Westen, Frank Bond en nieuwkomer 
Jean Paul van Westen kwamen in de najaarscompetitie 2007 uit in de vijfde klasse. Door hun goede 
tweede plaats in de vorige competitie mochten zij het een klasse hoger proberen. Jack kon zich ook 
in deze klasse meten met de besten want hij scoorde een mooie 82%. De rest van het team bleef hier 
jammer genoeg ver achter maar ze konden zich toch handhaven.  
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De voorjaarscompetitie 2008 liep echter als een trein. Jean Paul was na een competitiehelft gewend 
aan het niveau en groeide, mede door fanatiek te trainen, uit tot de sterspeler van het team. Zelfs 
Jack Groot moest zijn meerdere in hem erkennen. Met evenveel gewonnen wedstrijden eindigde Jean 
Paul toch net bovenaan met 85% tegen 84% voor Jack. Het zat Lia deze keer niet mee. Ze viel na 
enkele wedstrijden uit met een hernia blessure en speelde de rest van de competitie niet meer mee. 
Frans Brocken en Frank Bond sprokkelden hun puntjes mee maar het kampioenschap kon toch op 
het conto van de twee eerder genoemde spelers gezet worden. Hopelijk kan dit team de strijd aan 
gaan in de sterke vierde klasse.  
 
 

 
 
Voor de eindstanden en de persoonlijke percentages verwijzen wij naar het competitieoverzicht in dit 
jaarverslag.  
 

3.1.2 Clubgebouw 

Openstellen kantine 
De openstelling van de kantine blijft een terugkerend probleem. Er is helaas geen vaste persoon 
meer die elke dag de deur om vijf uur open maakt. Wij zijn afhankelijk van de welwillende 
medewerking van enkele trouwe leden van het eerste uur.  
Op de maandagen en de woensdagen is er meestal een bezetting omdat de bappen dan aan het 
trainen zijn. Gerrit en Kees Kwakman hebben zich gelukkig ook dit jaar weer van hun beste kant laten 
zien want zij waren veelvuldig aanwezig om de jeugd op te vangen. Samen met nog een paar 
vrijwilligers zijn zij er toch in geslaagd om zo de jeugd te blijven motiveren. Ook Kees Bond mag niet 
onvermeld blijven voor zijn inzet op de vrijdagavond.  
 
Hopelijk kunnen we het volgende seizoen ook weer ee n beroep doen op deze mensen anders 
heeft dit grote gevolgen voor de ontwikkeling van o nze jeugdspelers en zal er naar een andere 
oplossing gezocht moeten worden. Wij zijn Gerrit en  Kees, maar ook de overige vrijwilligers 
die hieraan hun steentje hebben bijgedragen, zeer e rkentelijk voor hun inzet en trouwe 
aanwezigheid.  
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Onderhoud 
Nadat vorig jaar een aantal hoog nodige zaken vernieuwd waren zoals de barkrukken, het vloerzeil en 
niet te vergeten de verwarmingsketels, zijn er het afgelopen jaar geen grote uitgaven geweest met 
betrekking tot het onderhoud van ons clubgebouw. Op enkele kleine vernieuwingen en aanpassingen 
na hoefde er niet veel te gebeuren. 
Het schilderwerk kon volgens onze vakmensen binnen de vereniging nog een jaar worden 
overgeslagen. Dit komt nu waarschijnlijk volgend voorjaar op de agenda te staan. Misschien wordt op 
korte termijn nog iets gedaan aan de tegelvloer in de gang naar de kleedkamers (Michel Guyt?). 
 
Energiekosten 
Om te proberen om de energiekosten een beetje binnen de perken te houden is vorig jaar besloten 
om nieuwe CV-ketels te plaatsen. Door periodiek de meterstanden in de gaten te houden, wordt 
beoordeeld of deze investering zijn vruchten al heeft afgeworpen. Wel dient bij deze analyse rekening 
te worden gehouden met een lager verbruik door de zeer zachte winter in het afgelopen seizoen.  
In het financiële jaarverslag van de penningmeester wordt op het energieverbruik nader ingegaan.  
 
 

3.2 Het Bestuur 

 
Het bestuur heeft zich in het afgelopen jaar weer voor 100 procent ingezet om onze vereniging 
draaiende te houden. Vorig jaar was het na alle bestuurswisselingen een jaar van gewenning maar dit 
jaar was iedereen gewend en wist wat er van hem verwacht werd. Alle maandelijkse vergaderingen 
zijn trouw bezocht (op een enkel lid na die vrij vaak in het buitenland vertoeft). De samenwerking en 
de onderlinge verstandhouding is prima. Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden en we zullen 
ons werk ook volgend jaar hopelijk weer met veel inzet voortzetten. 
 
 

 
 
 

Evenementencommissie 
De evenementencommissie bestond uit Kees Plat en Krelis Kwakman, aangevuld met Cor Klepper en 
Sijmen Runderkamp. Ook Frans Brocken liet zich niet onbetuigd en verleende de nodige assistentie.  
Bij de bestuursvergaderingen waren altijd leden van de evenementencommissie aanwezig. Zij hebben ook 
dit jaar weer veel werk verzet.  
Het afgelopen jaar zijn zij weer betrokken geweest bij de organisatie van diverse activiteiten zoals het 
handicaptoernooi, de klaverjasavond, de uitwisseling met DITO, het toernooi van de dartsvereniging en de 
activiteiten rond de wandeldagen van ‘n Loopie.  
 
Alle medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun inzet. 
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3.3 Sponsoring 

Van shirtsponsor Kras Recycling ontvingen wij wederom een 
bijdrage waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. Daarnaast waren 
de bordsponsors dit jaar een belangrijke bron van inkomsten.  
 
Alle sponsors willen wij dan ook bij dezen hartelij k bedanken.  

3.4 Grote Clubactie 

Het afgelopen jaar bracht de Grote Club actie weer een mooi bedrag op. Via Theo Kemper zijn de 
loten verdeeld onder een aantal leden, dat vervolgens zorggedragen heeft voor de verkoop. Onder 
leiding van Jon de Lange heeft onze jeugd een flink aantal loten verkocht. Ook Riek van de Berg 
neemt al jaren een behoorlijke portie voor haar rekening evenals Theo Hoogland.  
 
In onze verkochte serie vielen opnieuw geen grote prijzen en van onze inkomsten zijn daarom 
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 uiteraard onze “vaste lotenafnemers”. 

 

3.5 Klaverjassen 

 
Met 30 deelnemers was het jaarlijkse klaverjastoernooi van onze vereniging weer zeer goed bezet. 
Om acht uur s`avonds werd door Cor Jonk, die na een lang ziekbed gelukkig weer ouderwets tekeer 
ging, het startsein gegeven voor een gezellig avondje kaarten zoals dat al jaren de gewoonte is in 
onze eigen home “de Schemerpit”. Onder het toeziende oog en de bekwame leiding van Jan Sier was 
gezelligheid en spanning troef. Er werd net zoals in alle voorgaande jaren zonder een vaste partner 
gespeeld in vier ronden. Na elke ronde moest men loten met wie zou worden gespeeld, zodat de 
meest spannende combinaties tot stand kwamen. Iedereen maakte door deze opzet evenveel kans op 
een van 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 Cor de scores en kon de balans van vier ronden klaverjassen opgemaakt 
worden. Als eerste eindigde Ab Jonk, die maar liefst vijf marsen speelde, met een totaal van 7182 
punten. Ab was dus ook de winnaar van de marsenprijs.Tweede werd Marco Bond, die maar net 
onder Ab eindigde, met 7168 punten. Derde werd Jan Sier met een score van 6739 punten. Kees Plat 
eindigde deze keer als laatste met maar 5043 punten. 
 
 
Met dank aan de organisatie die in handen was van Kees Plat, Krelis Kwakman 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 Handicap toernooi 

Ook dit jaar werd er weer een handicaptoernooi georganiseerd. Om 13:00 uur werd het startsein 
gegeven aan de negentien deelnemers. Zoals gebruikelijk, was de kritiek op de toegewezen handicap 
niet van de lucht. Het is de organisatie toch gelukt om iedereen even veel kans te geven op de 
eindoverwinning.  
 
 

 
 
 
Er werd in twee poules van zes en één van zeven gestreden om de eerste en tweede plaats die recht 
gaven op de volgende ronde. In de eerste ronde moest clubkampioen Kees Kwakman gelijk zijn 
meerdere erkennen in Jon de Lange maar hij wist toch door te dringen naar de tweede ronde. Ook 
Jon ging door samen met Krelis Kwakman, Michel Guyt, Kees Plat en de altijd gevaarlijke Andre 
Mooyer. In twee driekampen werd vervolgens op het scherpst van de snede gestreden om een plaats 
in de finale. 
In de eerste poule bleek Kees Plat ongenaakbaar en trok beide partijen naar zich toe (en dit notabene 
tegen Kees Kwakman en Michel Guyt, de twee spelers uit het eerste team). In poule twee bleek 
Andre Mooyer de sterkste te zijn. Hij won zijn twee partijen van Jon de Lange en Krelis Kwakman. 
Hierna volgde de strijd om de derde en vierde plaats tussen Kees Kwakman en Jon. Na een 
spannende wedstrijd bleek Jon, net als in de voorrondes, de sterkste te zijn. De finale ging tussen 
Kees Plat en Andre Mooyer. Het was eigenlijk een ongelijke strijd want bij Kees sloeg de man met de 
hamer ongenadig toe. Hij had te veel moeten geven in de voorgaande partijen en hij was helemaal 
leeg gespeeld. Dit doet echter niets af aan de geweldige overwinning van Andre Mooyer die als een 
echte toernooi speler de terechte kampioen is geworden. 
Uit handen van onze voorzitter Jacques konden Andre(1e), Kees Plat(2e) en Jon de Lange(3e) de 
fraaie bokalen in ontvangst nemen.  
 
Onze felicitaties gaan uit naar de winnaars in een prachtig toernooi waar we met veel plezier en 
genoegen op terug kunnen zien.  
 

3.7 Clubkampioenschappen 

 
Dit seizoen is er geen toernooi om het clubkampioenschap gehouden. Het in eerste instantie 
geplande evenement is op verzoek van de aanwezige deelnemers omgezet in een handicaptoernooi.  
Het was wel de bedoeling om op een later tijdstip alsnog een clubkampioenschap te houden, maar 
helaas is het er door tijdgebrek vanwege de lange competitie niet meer van gekomen. 
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3.8 Uitwisseling met Dito uit Grootebroek 

Op de eerste zaterdag van dit nieuwe jaar vond de jaarlijkse uitwisseling met vereniging “Dito” uit 
Grootebroek weer plaats. De uitwisseling had deze keer een speciaal tintje daar dit inmiddels de 25e 
keer was dat de verenigingen het tegen elkaar opnamen. Daarnaast bestaat de tafeltennisvereniging 
DITO (Door Inspanning Tot Overwinning) dit jaar 60 jaar, waardoor in feite twee feestjes gevierd 
konden worden.Vanwege deze prettige bijkomstigheden kon er met een volle bus afgereisd worden 
vanuit Volendam. Nadat de handen - onder het genot van een kopje koffie en een plakje cake - waren 
geschud, nam de sportieve kant een aanvang.  
Om twee uur werd het startsein gegeven en werd er weer op het scherpst van de snede gestreden 
voor de punten. Toen om ongeveer 18.00 uur de kruitdampen waren opgetrokken kon de balans 
opgemaakt worden. Net als in de twee voorgaande jaren waren de Grootebroekers weer veel te sterk 
voor ons. Met een stand van 53-35 in het voordeel van DITO moest de beker met de grote oren 
wederom in Grootebroek achterblijven. Nadat beide voorzitters een mooie herinneringsplaquette aan 
elkaar hadden uitgereikt, konden we plaats nemen in de tot feestzaal omgetoverde speelzaal. Omdat 
het een speciale avond was kregen we voor de verandering een verrukkelijk warm buffet in plaats van 
de gebruikelijke boerenkool met worst (die overigens niet minder is, en altijd heerlijk smaakt). Na een 
spetterende avond met diverse optredens konden we moe maar voldaan de terugreis weer 
aanvaarden.  
Deze “jubileum editie” was zeer geslaagd. Hopelijk houden we deze traditie nog jaren vol.  
 

 

3.9 Darten 

 
Ook dit jaar maakten de spelers van de dartsvereniging gebruik van onze accommodatie. Elke 
dinsdagavond zijn er vele leden aan het trainen. Omdat enkele teams gekozen hebben om hun 
competitie programma in de “Schemerpit” af te werken, is het bij onze thuiswedstrijden op de vrijdag 
altijd gezellig druk. Naast enkele kleine toernooitjes die gedurende het jaar zijn gespeeld, werd ook 
dit jaar het Open Volendammer Dart-toernooi “Cup de Gras” georganiseerd. Een toernooi waar ruim 
80 mensen aan deelnamen. Na een lange dag was pas om acht uur de winnaar bekend. Mede door 
het vele werk van onze vrijwilligers werd het een zeer geslaagd evenement dat volgend jaar zeker 
weer een vervolg zal krijgen. 
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3.10 Wandelvereniging ’n Loopje 

De wandelvereniging heeft ook in het afgelopen seizoen weer gebruik mogen maken van ons 
clubgebouw voor een aantal vergaderingen en als vertrekpunt voor enkele wandeltochten. In 2007 
was de tweedaagse wandeltocht gepland in het weekend van 24 en 25 mei. De wandelaars die zich 
hadden ingeschreven konden kiezen voor een tocht van 5-10-15-25 of 40 kilometer.  
De “Schemerpit” werd omgetoverd tot een gezellig onderkomen alwaar de wandelaars zich te goed 
konden doen aan koffie, broodjes en frisdrank. De vele vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat alle 
bezoekers op hun wenken zijn bediend.  
 
De tocht was wederom redelijk succesvol. Helaas zorgde het mindere weer en de samenloop met 
moederdag voor een lagere opkomst dan het jaar daarvoor. 
 
De wandelvereniging ’n Loopje en ons bestuur bedank en alle vrijwilligers voor de perfecte 
organisatie en uitvoering van dit evenement.  
 
 

 
 
 
 

3.11 Nieuwsverzorging 

 
Richard Buijs heeft het afgelopen seizoen weer op onnavolgbare wijze zorggedragen voor de 
wekelijkse verslaglegging in de “NIVO” van het competitieverloop en andere wetenswaardigheden 
over onze vereniging.  
Als vanouds werd het nieuws gretig door leden en niet leden gelezen. Naar verwachting zal hij dit ook 
het volgende jaar blijven doen. Richard gewoon doorgaan! 
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3.12 EINDSTANDEN NAJAARSCOMPETITIE 2007 

SENIOREN 2.03 

ge-

speeld punten   Naam speler 

ge-

speeld  punten  

per-

cen-

tage 

RAPIDITY 3 10 73  KWAKMAN C. 20 18 90% 

ZTTC 2 10 60  ZWARTHOED T 18 12 66% 

KOMBIJSPORT 1 10 58  LANGE J. DE 14 8 57% 

VICTORY'55 1 10 54  GUYT M 15 5 33% 

AMSTERDAM`78 4 10 35  PLAT E 20 4 20% 

COMBI 1 10 35      

        

SENIOREN 3.03        

VICTORY'55 2 10 71  KLEPPER C 12 11 91% 

SPAARNE 1 10 70  RUNDERKAMP S 15 11 73% 

RAPIDITY 5 10 53  BUYS R 18 13 72% 

JOVO 2 10 45  KEMPER T 27 18 66% 

AMSTERDAM`78 7 10 40  KWAKMAN K 18 9 50% 

AMVJ 1 10 18      

        

SENIOREN 3.05        

TSTZ HAARLEM 4 10 68  PLAT C 29 19 65% 

HBC 5 10 55  WESTEN J. VAN 23 12 52% 

AMSTELVEEN 1 10 50  JONK S.A     23 6 26% 

VICTORY`55 3 10 49  MAAS C 6 0 0% 

VDO/SE 2 10 36      

JOVO 4 10 18      

        

SENIOREN 4.09        

TSTZ HAARLEM 4 10 64  MEEDER P 27 14 51% 

VDO/SE 2 10 54  JONK S 27 13 48% 

HET NOOTWHEER 4 10 49  HOOGLAND T 18 6 33% 

HTC 7 10 48  SMIT P J J 15 2 13% 

NIEUW-VENNEP 5 10 45      

VICTORY'55 4 10 40      

        

SENIOREN 6.15        

SDO 1 10 64  GROOT J.P. 29 24 82% 

DIEMEN 3 10 56  WESTEN  JP VAN 17 6 35% 

THE VICTORY 5 10 51  BROCKEN F 18 4 22% 

BLOEMENKWARTIER 3 10 47  WESTEN  L VAN 17 2 11% 

VICTORY`55 5 10 46      

TSTZ HAARLEM 9 10 36      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Team 2  Kampioen mede dankzij !! 
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3.13 EINDSTANDEN VOORJAARSCOMPETITIE 2008 

Senioren 2.04 

ge-

speeld punten   Naam speler 

ge-

speeld punten  

per-

cen-

tage 

US 4 14 104  KWAKMAN C. 30 26 86% 

HBC 3 14 104  GUYT M 24 11 45% 

ZTTC 2 14 75  PLAT E 25 7 28% 

CASTRICUM 1 14 75  ZWARTHOED T 14 4 28% 

VICTORY'55 1 14 71  LANGE J DE 23 6 26% 

NIEUW-VENNEP 2 14 63      

AMSTERDAM`78 4 14 44      

RAPIDITY 4 14 23      

        

Senioren 2.02         

ZTTC 3 14 103  KLEPPER C 18 11 61% 

HTC 2 14 83  KEMPER T.J.T. 40 13 32% 

HET NOOTWHEER 1 14 77  BUYS R 28 8 28% 

AMSTERDAM`78 3 14 76  KWAKMAN K 22 2 9% 

KOERDISCH N.S.V 1 14 67      

JOVO 1 14 62      

VICTORY`55 2 14 44      

US 6  14 38      

        

Senioren 3.04         

ZTTC 4 14 103  PLAT C 39 26   66% 

TSTZ HAARLEM 2 14 80  WESTEN J. VAN 33 18 54% 

THE VICTORY 3 14 80  JONK S.A. 18 8 44% 

VICTORY`55 3 14 66  MAAS C. 27 4 14% 

AMSTERDAM`78 5 14 62      

OOST 1 14 58      

RAPIDITY 6 14 56      

NIEUW-VENNEP 3 4 55      

        

Senioren 5.15         

VICTORY`55 4 14 93  MEEDER P. 35 28 80% 

AMVJ 2 14 81  JONK S 38 30 78% 

HET NOOTWHEER 7 14 79  HOOGLAND T 23 14 60% 

HEEMSTEDE 1 14 74  SMIT P J J 24 9 37% 

ZTTC 13 14 72      

TAZANO 96 4 14 70      

AMSTERDAM`78 10 14 45      

RAPIDITY 11 14 35      

        

Senioren 6.12         

VICTORY`55 5 14 84  WESTEN  JP VAN 35 30 85% 

DOKO 6 14 81  GROOT J 33 28 84% 

HEEMSKERK 3 14 71  BROCKEN F 29 11 37% 

TSO 4 14 69  BOND F 15 2 13% 

MEO 2 14 69  WESTEN  L VAN 8 1 12% 

HET NOOTWHEER 9 14 65      

TSTZ HAARLEM 8 14 60      

RAPIDITY 9 14 51      
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4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2006-2007. 

4.1 Voorwoord 

Victory’55 is niet meer weg te denken uit de jeugdcompetitie. In alle klassen waarin onze teams zijn 
vertegenwoordigd, spreken ze een hartig woordje mee. Menig tegenstander vreest onze jeugd. En 
terecht, als je de cijfers na twee seizoenen bekijkt dan mogen onze jongens er zijn. Hoge persoonlijke 
scores, bijna altijd strijd om de eerste twee plaatsen. De uitverkiezing van Jim Plat en Berry Molenaar 
voor de Nederlandse kampioenschappen in Eindhoven is daar een uitvloeisel van. Onze jeugd doet 
het goed in de competitie en daar kunnen we trots op zijn!  

4.2 Ontwikkelingen jeugdafdeling 

Hoe nu verder? De teamresultaten zijn goed, net als de persoonlijke resultaten. Er is een doorbraak 
van enkele spelers die persoonlijk een grote ontwikkeling hebben ondergaan. Bijvoorbeeld Berry 
Molenaar die een stijgende lijn vertoont, Jim Plat met een 100 % score, en Robbert Taalen en Gerry 
Kluessien onze aanstormende talenten. En niet te vergeten Frank Zwarthoed die meer kan dan hij nu 
laat zien. Allemaal positieve ontwikkelingen die in vergelijking met andere verenigingen zijn 
gerealiseerd met beperkte trainingsmiddelen. Een mooi resultaat na weer een mooi seizoen.  

4.3 Eindstanden najaarscompetitie 2007  

 
Landelijk C eindstand    Persoonlijke resultaten    

Vereniging Gespeeld Punten Naam Gespeeld Gewonnen P ercentage 

       

ST.HOGER/TSB 2 10 72 Jaap Karregat 27 18 66% 

A-MERK 1 10 59 Stefan Zwarthoed 24 13 54% 

VICTORY '55 1 10 51 Robbert Taalen 21 11 52% 

DE SPRINT/HONDA 2 10 45 Wim Kluessien 18 5 27% 

DE TREFFERS (R) 2 10 39     

AMSTELVEEN 1 10 34     

 

 

2e klasse eindstand   Persoonlijke resultaten    

Vereniging Gespeeld Punten Naam Gespeeld Gewonnen P ercentage 

       

HBC 5 10 73 Frank Zwarthoed 27 19 70% 

AMSTERDAM'78 3 10 63 Andre de Boer 24 14 58% 

SPAARNE 2 10 62 Gerry Kluessien 21 11 52% 

VICTORY'55 2 10 55 Jan Kwakman 3 1 33% 

UNITED OOST 2 10 26 M. van Westen 12 0 0% 

RAPIDITY 4 10 21     

 

 

4e klasse eindstand   Persoonlijke resultaten    

Vereniging Gespeeld Punten Naam Gespeeld Gewonnen P ercentage 

       

SPAARNE 3 10 81 Berry Molenaar 21 19 90% 

VICTORY'55 3 10 62 Jim Plat 18 16 88% 

HBC 9 10 45 Danny Tuyp 22 7 31% 

AMSTERDAM'78 5 10 44 John Zwarthoed 20 4 20% 

RAPIDITY 5 10 40     

TEMPO-TEAM 1 10 28     
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4.4 Eindstanden voorjaarscompetitie 2007  

 
Landelijk C eindstand    Persoonlijke resultaten    

Vereniging Gespeeld Punten Naam Gespeeld Gewonnen P ercentage 

       

Shot’ 65 1 10 70 Robbert Taalen 15 11 73% 

VICTORY’55 1 10 55 Jaap Karregat 21 14 66% 

NAK/Den Helder 1 10 54 Stefan Zwarthoed 24 13 54% 

MTTV 1 10 47 Wim Kluessien 12 2 16% 

HBC 3 10 37     

Taverzo 2 10 36     

 

 

2e klasse eindstand   Persoonlijke resultaten    

Vereniging Gespeeld Punten Naam Gespeeld Gewonnen P ercentage 

       

AMSTERDAM'78 3 10 69 Frank Zwarthoed 25 20 80% 

VICTORY'55 2 10 64 Andre de Boer 25 16 64% 

HTC 5 10 55 Gerry Kluessien 19 12 63% 

HBC 6 10 42 M. van Westen 15 3 20% 

RAPIDITY 3 10 38     

THE VICTORY 3 10 32     

 

 

4e klasse eindstand   Persoonlijke resultaten    

Vereniging Gespeeld Punten Naam Gespeeld Gewonnen P ercentage 

       

VICTORY'55 3 9 66 Jim Plat 21 21 100% 

NIEUW VENNEP 1 10 62 Berry Molenaar 18 17 94% 

ZTTC 5 10 45 Danny Tuyp 21 11 52% 

RAPIDITY 6 10 44 John Zwarthoed 21 8 38% 

SPAARNE 4 10 40     

AMSTERDAM'78 5 9 33     

 

4.5 Vervoer 

Geruisloos, zo mogen we het wel noemen, weinig tot geen problemen met het vervoer. Dit ondanks 
het gegeven dat de afgelopen twee competities wel 30 keer uit gespeeld moest worden. Een 
compliment voor de spelers die dit zelf moesten regelen. Veel dank voor de ouders en vrijwilligers die 
gereden hebben. We hopen dat we het komende seizoen weer een beroep op u kunnen doen, zonder 
uw inzet kunnen we niets!! 
 
Het jeugd bestuur bedankt alle ouders en vrijwillig ers voor hun inzet in 
dezen!  
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4.6 Clubkampioenschappen 

Op zaterdagmorgen 12 januari 2008 werd door de jeugdleden een toernooi gespeeld waar de spetters 
van afvlogen. Met een meerderheid van stemmen en onder leiding van het jeugdbestuur werd 
besloten er een handicaptoernooi van te maken, om ook de aankomende jeugd een kans te bieden 
en het minstens twee keer zo spannend te maken. Rond 10:00 uur viel het startschot voor de tien 
gegadigden die zich achter de tafeltennistafels hadden verschanst. In twee vijfkampen wisten André 
de Boer en Robbert Taalen alles te winnen, maar de partij van André tegen Stefan Zwarthoed was 
wel met de hakken over de sloot (21-19, 21-19). Ook Tom Jonk liet zich in dit sterke veld niet 
onbetuigd. Hij troefde Jan Kwakman af met de cijfers (21-12, 10-21, 21-19).  
 
Het viertal dat op de volgende foto is afgebeeld, wist door te stomen naar de kruisfinales waar André 
het tegen buurman Jaap Karregat in een thriller moest afleggen (23-25, 19-21). Stefan hield Robbert 
eronder (16-21, 21-19, 21-18) en kwam in de finale Jaap tegen die zich wederom winnaar van het 
handicap toernooi mag noemen (21-17, 21-15). Voor André was Robbert, ook met een handicap van 
zes punten, toch nog een maatje te groot. In een driesetter ging laatstgenoemde er met de winst 
vandoor (12, 21, 24-22, 18-21).  
 
Al met al een geslaagd toernooi dat zeker een vervolg zal hebben. 
 

 
vlnr. Stefan Zwarthoed (2 e), Robbert Taalen (3 e), Jaap Karregat (1 e), Andre de Boer (4 e) en Gerrit 
Kwakman. 
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4.7 Jeugdtraining 

Het afgelopen jaar waren er personele problemen om de jeugd qua training goed op te kunnen 
vangen. Jon de Lange kon dit seizoen in verband met zijn studie geen tijd meer vrijmaken. Gelukkig 
meldde Michel Guyt zich tijdens de vorige jaarvergadering aan om Kees Kwakman zo nodig te 
ondersteunen. In het najaar (2007) hebben Kees en Michel op de donderdagmiddag de 
competitiespelende jeugd en de beginnende jeugd begeleid en getracht om iets van het spelletje over 
te brengen. 
Door de grote verschillen tussen de competitiespelende en de beginnende jeugd werd er in het 
voorjaar (2008) besloten om de competitie spelende jongens op de woensdagavond te laten trainen 
en de beginnende jeugd op de donderdagavond. Ondanks de inspanningen van de begeleiders is de 
woensdagavond toch op een klein fiasco uitgelopen. Het merendeel van de groep vindt het te toch 
zwaar om anderhalf uur in de week een aantal oefeningen te doen en te luisteren. De donderdag 
werd als vanouds wel enthousiast en druk bezocht. 
 
Halverwege het seizoen is er een initiatief van twee ouders geweest om een Russische topspeelster 
(Yana Timina) in ons complex de jeugdtrainingen (betaald) te laten verzorgen. Zij waren desgewenst 
ook bereid om zich in te spannen voor het vinden van enkele sponsors.  
Het jeugdbestuur heeft contact opgenomen met de persoon in kwestie en haar gevraagd of zij hiertoe 
bereid was. Zij heeft helaas te kennen gegeven dat ze momenteel geen tijd hiervoor had. Mogelijk 
kunnen we in een later stadium alsnog een beroep op haar doen. Het jeugdbestuur is heel tevreden 
met dit soort initiatieven van ouders en staat uiteraard altijd open voor ouders die mee willen denken. 
 
Voor het volgende seizoen zal het jeugdbestuur samen met Kees Kwakman en onze nieuwe 
jeugdbegeleider Jean Paul van Westen en eventueel andere vrijwilligers gaan overleggen hoe we de 
begeleiding van de jeugd gaan invullen. Voor de beginnende spelers zal er zeker een vaste avond 
komen, maar vooral de invulling voor de competitie spelende jongens is nog een groot vraagteken. 
 

4.8 Toernooien 

4.8.1 Succes in Westkoggeland toernooi 

Op zondag 13 januari 2008, waren de jeugdleden Jan Kwakman, Stefan Zwarthoed (Curry), Jaap 
Karregat en Robert Taalen naar Grosthuizen getogen om deel te nemen aan het Westkoggenland 
tafeltennistoernooi bij T.T.V. The Backhand. Jan en Stefan speelden in de B-poule en Jaap en 
Robbert in de A-poule. In een sterk speelveld, waarin ondermeer de top van de Noord-Hollandse 
tafeltennissende jeugd was vertegenwoordigd, verliep de dag behoorlijk anders dan dat de mannen 
hadden verwacht. Jaap eindigde niet hoog genoeg in de eerste vierkamp en werd meteen 
uitgeschakeld. De rest ging door naar de eerste afvalronde waarin alleen Jan en Stefan wisten te 
winnen. Jan moest het in de volgende ronde helaas afleggen, maar Stefan wist door te dringen tot de 
finale. Na een spannende wedstrijd mocht hij een fraaie beker voor de tweede plaats in de B-poule in 
ontvangst nemen. 
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4.8.2 Herfsttoernooi Tafeltennis groepen 7/8 (jonge ns) 

In "De Schemerpit", het clubhuis van Victory '55, vond wederom het Herfst schooltafeltennistoernooi 
plaats. Voor het toernooi hadden zich 47 jongens opgegeven. Helaas waren er een aantal afvallers. 
Om 13.30 uur ging het toernooi van start met 29 deelnemers. Om 16.15 uur vond de prijsuitreiking 
van de bekers plaats door Thames Kwakman, een van de oprichters van "Victory '55".  
 
De eerste 4 groep 7: 1. Jim Veerman, 2. Jason Steeman, 3. Tom Schokker, 4. Niels Vink.  
Uitslag groep 8: 1. Gerry Kluessien, 2. Robin van Santen, 3. John Schilder, 4. Nick de Boer. 
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4.8.3 Kersttoernooi Tafeltennis groepen 7/8 (jongen s) 

In “De Schemerpit” vond wederom het jaarlijkse Kersttafeltennistoernooi plaats voor de jongens van 
de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Volendam. In totaal negenentwintig deelnemers (groep 7 
negen / groep 8 twintig). Winnaars werden Jordy Kil (groep 7) en Robin van Santen (groep 8), die in 
de finale uiteindelijk 6-11 en 5-11 speelden. Uitslag:  
 
Groep 7: 1. Jordy Kil, 2. Robin Kok, 3. Jason Steman, 4. Lorenzo Runderkamp.  
Groep 8: 1. Robin van Santen, 2. John Bond 3. Nick de Boer, 4. Stanley Plat. 
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4.8.4 Kerst tafeltennistoernooi groepen 7/8 (meisje s) 

 
In “De Schemerpit” vond ook het Kerst-Tafeltennistoernooi plaats voor de meisjes. Hiervoor hadden 
14 meisjes zich opgegeven en 12 ervan kwamen zich melden in de zaal. In vierkampen werd het 
toernooi gespeeld dat van 13.30 - tot 15.00 uur duurde. Toen vond de prijsuitreiking plaats. Alle 
meisjes kregen een medaille aangeboden. Voor de eerste vier was er een beker en dat waren:  
1)Ellen Zwarthoed, 2) Dewi Feijen, 3) Rebecca Tierolf en 4) Britt Tuip.  
 
 
Het was een geslaagd en sportief verlopen toernooi 
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4.9 Basisscholen tafeltennistoernooi Jongens en mei sjes 2008 

In “De Schemerpit” vond op een woensdagmiddag het toernooi plaats om het Basisscholen-
Tafeltenniskampioenschap 2008 van Volendam. Er hadden zich acht teams opgegeven, maar 
uiteindelijk kwamen er zes achter de tafels opdagen. Er was volop spanning en met 18 jongens 
werden de zes teams gevormd. Na afloop reikte Gerrit Kwakman de bekers uit. De uitslag was:  
1) De Blokwhere, 2) Jozefschool, 3) Nicolaasschool, 4) Spinmolen A, 5) Spinmolen B en 6) 
Springplank.  
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4.10 Toekomst  

Wat is er nog te wensen na zoveel positieve resultaten. Eigenlijk niet zo heel veel. Een vaste trainer 
staat nog hoog op het verlanglijstje. Vaste trainingtijden voor diverse doelgroepen met begeleiding. 
Vaste openingstijden met begeleiding van de “Schemerpit” zou ook erg mooi zijn.  
 
Het jeugdbestuur, dat het komende seizoen versterking krijgt met de komst van Jean-Paul van 
Westen, wenst u een prettige vakantie toe. 
 
Het Jeugdbestuur bedankt iedereen die op een of and ere wijze zijn of haar 
bijdrage heeft geleverd! 
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5 Wetenswaardigheden seizoen 2007-2008. 

Wist u dat onze voorzitter, ondanks het bezit van v ier kinderen en ondanks de ernstige rugblessure 
van zijn echtgenote Lia, niet van ophouden weet! 
 

 
 
 
Wist u dat onze erevoorzitter het verbruik van de b allen nauwlettend in de gaten houdt! 
 

 
 
 
Wist u dat het verbruik van batjes in de “bappenplo eg” explosief is gestegen! 
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Wist u dat het aantal personen met een Koninklijke onderscheiding binnen onze vereniging is 
gestegen met 100%! 

 

 
 

 
 

 
 
Wist u dat “bap” Sijmen de Beer nog van menig compe titiespeler op zijn sloffen wint! 
 

 
 

 
 
Wist u dat de populariteit van het tafeltennis de g renzen van het fatsoen heeft overschreden! 
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Wist u dat het tafeltennissen al zo oud is als de a rk van Noah! 

  
 
 
Wist u dat je altijd en overal kunt tafeltennissen,  ook al ben je gedegradeerd en is het schip 
gezonken! 

 
 
Vindt u niet dat de tafeltennisbond het begrip geme ngd dubbel wel erg ruim uitlegt! 
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6 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2007 -2008 

Uit privacyoverwegingen niet gepubliceerd op de website. 

7 Slotopmerkingen 

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