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Uitnodiging aan de leden van  
tafeltennisvereniging Victory’55  

tot het bijwonen van de jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering op: 

 
Vrijdag 24 juni 2011 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 18 juni 2010.  
3. Jaarverslag van de secretaris. 
4. Jaarverslag van de jeugdcommissie. 
5. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Jan Kwakman, Lia van Westen-Karregat 

en Sijmen Runderkamp.  
6. Verslag van de penningmeester. 
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie. Jan Kwakman is aftredend en niet herkiesbaar. 

Kandidaten kunnen zich tijdens de vergadering verkiesbaar stellen. 
8. Huldiging van de jubilarissen. Richard Buijs en André Mooijer zijn beiden 40 jaar lid van onze 

vereniging. Frans Brocken, C.J. de Boer en G.C.F.M. de Boer (deze laatste twee zijn 
steunend lid) zijn 25 jaar lid van onze vereniging. De aanwezigheid van de jubilarissen wordt 
door het Bestuur zeer op prijs gesteld. 

9. Huldiging van de kampioenen van zowel de senioren  als de junioren.  Zie hiervoor de 
eindstanden van de najaarscompetitie 2010 en de voorjaarscompetitie van 2011. De 
aanwezigheid van de spelers van de desbetreffende teams wordt door het Bestuur zeer op 
prijs gesteld. 

10. Bestuursverkiezingen. Jon de Lange, Kees Plat en Jean-Paul van Westen zijn aftredend maar 
stellen zich wel herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering bij het 
Bestuur aanmelden. 

11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

 
 
 
Het Bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. 
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2 Notulen van de algemene ledenvergadering van vrij dag 23 juni 2010 

(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 interesse van de leden voor het reilen en zeilen van onze vereniging is niet bijster groot. Met 24 
aanwezige leden (incl. bestuur) is de opkomst matig.  
Van het bestuur waren Kees Plat (vakantie) en Krelis Kwakman (jarig) niet aanwezig. 
Leden die zich vooraf hadden afgemeld waren: Lia van Westen, Janneke Hoogland, Jaap Binken en 
Edwin Karregat. 
Jacques heet iedereen van harte welkom en geeft te kennen dat we weer kunnen terugkijken op een 
geslaagd seizoen. Hij complimenteert de mensen die ook dit jaar weer een fantastisch jaarverslag in 
elkaar hebben gedraaid zodat iedereen heeft kunnen lezen wat er zoal gebeurd is het afgelopen jaar. 
Een jaar waarin Victory`55 het 55 jarig bestaan mocht vieren en het ledental op 132 leden is 
uitgekomen. Ook een seizoen waarin onze accommodatie een opknapbeurt kreeg met dank aan Bond 
en Runderkamp en onze huisschilders Kees Plat en Krelis Kwakman. Een seizoen waarin onze teams 
zowel bij de senioren als de junioren weer van zich deden spreken. Ook een seizoen waarin we 
afscheid moesten nemen van Klaas Karregat die op 75 jarige leeftijd overleed. Maar ook een seizoen 
waarin de financiële huishouding goed op orde is en waarin door de inzet van vele vrijwilligers weer 
veel zaken geregeld konden worden. 
 
2.2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20  juni 2009. 
 
Opmerkingen vanuit de zaal over de notulen: 
 
Blz.7. Jacques refereert aan de situatie bij de bond. Er is een nieuwe penningmeester aangesteld die 
de financiën weer goed op orde heeft gebracht. Ook is bekend gemaakt door de bond dat het WK in 
mei volgend jaar in Nederland gehouden zal worden. Nadere informatie volgt nog.  
 
2.3 Verslag van de secretaris 
 
Blz 13. De schilders Kees Plat en Krelis Kwakman die alle kozijnen en deuren weer van een nieuwe 
verflaag hebben voorzien worden door de vergadering hartelijk bedankt. 
 
Blz 15.Sijmen Runderkamp vraagt hoe het mogelijk is dat het 2e team (inmiddels het 3e team) vaak 
maar 2 spelers kan opstellen. Dit komt door blessures en werkzaamheden maar de problemen zijn 
intussen opgelost.  
 
Blz 17. Wim Kwakman vraagt waarom er zoveel spelers staan ingeschreven in team 5.  
Voor het volgende seizoen zijn er al enkele mensen uitgeschreven. 
  
Blz 19. Wim Kwakman is niet meer gevraagd voor de verkoop van loten van de Grote Clubactie en 
Sijmen Runderkamp vindt dat de leden te laat benaderd worden om loten te kopen. 
Voor volgend jaar zullen er 25 loten voor Wim en Sijmen in de voorinschrijving worden gereserveerd. 
  
Blz 20. Sijmen vraagt of Kras nog steeds sponsor is van onze vereniging. 
Dit is nog altijd het geval zoals dit ook vermeld wordt in het jaarverslag. 
 
Blz 21. De bappen willen graag initiatief zien van het bestuur om activiteiten te organiseren tegen 
andere bappen van verenigingen in de nabije omgeving. 
De bal wordt in dit geval bij de bappen zelf neergelegd, zij hebben genoeg tijd en kennis in huis om 
hier zelf werk van te maken. 
 
Blz 25. Wim vraagt of er geen foto`s van de kampioenen in de Nivo geplaatst kunnen worden. 
Richard belooft hier werk van te maken. 
  
Voor het prachtige verslag wordt opnieuw de maker met een applaus bedankt (Simon Jonk). 
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2.4 Verslag van de jeugdcommissie 
 
Blz 29. Opgemerkt wordt dat de jeugd dit jaar niet kon deelnemen aan het Jeugdklassen Tafeltennis 
toernooi in Eindhoven. Doordat de organisatie op het laatste moment afzag om zoals ieder jaar een 
bus te laten rijden kon onze vereniging zelf geen vervoer meer regelen zodat er moest worden 
afgezien van deelname. 
 
Blz 31. Jacques meldt dat de Deen jeugdsponsor actie een groot succes was met een opbrengst van 
maar liefst €  675.91. 
Ook ETB Cas Sombroek heeft naar aanleiding van de opening van het nieuwe bedrijfspand een 
prachtig bedrag beschikbaar gesteld van € 700. 
 
Blz 32. Wim Kwakman vraagt of er nog gewerkt wordt aan een derde jeugdteam. 
Helaas gaat dat dit jaar nog niet lukken maar dit krijgt zeker een vervolg.  
              
Voor de makers van het verslag voor de jeugd wordt geapplaudisseerd en de jeugdcommissie en het 
bappenteam worden bedankt voor hun inzet voor de jeugd van de vereniging. 
 
2.5 Huldiging van de kampioenen en jubilarissen. 
Bij de jeugd waren er dit jaar jammer genoeg  geen kampioenen om gehuldigd te worden. 
Bij de senioren waren er echter weer enkele teams die hun faam waar konden maken en de 
kampioensvlag konden hijsen. 
In de najaarscompetitie werden het 1e en het 4e team kampioen en in de voorjaarscompetitie werden 
het 3e en wederom het 4e team kampioen. Alle teams werden gefeliciteerd met het behalen van het 
kampioenschap. 
 
Dit jaar waren er ook twee jubilarissen. 
Sijmen Runderkamp en Wim de Boer zijn allebei 50 jaar lid van onze vereniging. Omdat Wim 
verhinderd was werd alleen Sijmen naar voren geroepen om gehuldigd te worden met een mooie 
herinneringsplaquette en een bos bloemen. 
 

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

 
2.6 Verslag van de kascontrolecommissie 
Het verslag werd in de zaal verspreid en namens de kascontrolecommissie, bestaande uit Aaffien 
Hoogland, Jan Kwakman en Lia van Westen, leest Aaffien de bevindingen van de commissie voor. 
Aaffien doet verslag van de controle en geeft aan dat de financiële verslaglegging er weer puik uitziet 
en heeft complimenten voor de grondige boekhouding en de degelijke en heldere uitleg van 
penningmeester Theo Kemper. 
Er kan geconstateerd worden dat wij als een relatief kleine vereniging met het ontplooien van de 
nodige activiteiten het hoofd financieel boven water kunnen houden. De penningmeester houdt daar 
waar nodig de hand op de knip en heeft de gehele financiële huishouding van onze vereniging goed 
voor elkaar. Ook de begroting geeft een realistisch beeld. 
De KCC wil onze penningmeester Theo Kemper en zijn echtgenote Trudy (die ook een nadrukkelijk 
ondersteunende rol heeft) complimenteren met de professionele wijze van administreren en 
vastleggen van alle financiële gegevens van onze vereniging, De KCC stelt de vergadering daarom 
voor om de penningmeester decharge te verlenen.  
 
2.7 Verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissi e. 
Voor Aaffien zit de 3 jarige termijn er op en treedt af. Zij wordt bedankt voor haar inzet. Sijmen 
Runderkamp meldt zich spontaan aan om de plaats van Affien in te nemen en wordt met applaus 
begroet als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 
 
2.8 Verslag van de penningmeester. 
Theo Kemper geeft toelichting op het jaarverslag.  
 
Door het zeer overzichtelijke en duidelijke verslag waren er deze keer geen vragen of op - en 
aanmerkingen aan de penningmeester. Hij wordt gecomplimenteerd voor het fantastische verslag en 
het vele werk en wordt beloond met een applaus. 
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2.9 Bestuursverkiezingen. 
Er waren dit jaar twee bestuursleden aftredend. 
Penningmeester Theo Kemper en Pr man Richard Buijs stelden zich echter ook weer herkiesbaar. 
Omdat er geen tegenkandidaten waren aangemeld werden Theo en Richard met instemming van de 
vergadering weer voor drie jaar herkozen.  
 
2.10 Rondvraag. 
 
Jacques van Westen  
De voorzitter geeft aan dat er bij de rondvraag ook punten van aandacht zijn, zoals eventuele 
vrijwilligers voor vervoer van de jeugd bij uitwedstrijden en kantinedienst bij thuiswedstrijden in de 
Schemerpit op zaterdagmorgen en voor training voor de jeugd. Het zou niet altijd van dezelfde 
mensen moeten afhangen en als we met elkaar de schouders eronder zetten kunnen we de 
vereniging in stand houden en blijft de jeugd komen. 
Spontaan melden een aantal leden zich als chauffeurs aan. We noteren: naast Froek Zwarthoed als 
vaste chauffeur van het 1e team, Michel Guyt, Jacques van Westen, Jon de Lange. Theo Hoogland en 
Jean-Paul van Westen. 
Voor de kantinedienst melden zich: naast Aaffien als vaste kracht, Jack Groot, Michel Guyt, Krelis 
Kwakman en Jacques. Uiteraard zal het jeugdbestuur ook zijn steentje bijdragen.  
Het trainen van de jeugd ligt in handen van jeugdtrainers Kees Kwakman en Jon de Lange die dat al 
jaren doen. De nodige assistentie wordt verleend door Jean-Paul van Westen en Michel Guyt. 
Ook de jongens van het 4e senioren team hebben aangegeven te willen assisteren bij de 
jeugdtrainingen. De vergadering uit zijn waardering voor al deze mensen met een welgemeend 
applaus. 

 
Michel Guyt 
Vraagt of Rojo ook nog sponsor is aangezien het verkooppunt voor onze tafeltennis benodigdheden al 
enige tijd is opgeheven. 
Theo Kemper meldt dat Rojo al een tijd geleden is afgevoerd. 
  
Sijmen Runderkamp 
Wil weten of er een groot prijsverschil zit tussen de verschillende merken balletjes. Er is namelijk een 
behoorlijk verschil in kwaliteit. 
Er zit inderdaad een groot prijsverschil bij de balletjes, de goede wedstrijdballen zijn drie keer zo duur 
maar de bappen krijgen als zij dat willen de goede Joola ballen tot hun beschikking.  
 
Notulist: Simon Jonk 
 
 
2.11 Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 21:15 en bedankt iedereen voor hun komst. In het bijzonder 
worden alle vrijwilligers wederom bedankt voor hun belangeloze inzet en vele werk en wenst allen 
een prettige vakantie. Na afloop werd er nog druk nagepraat onder het genot van een gratis 
consumptie. 
 
 
De vergadering bedankt de notulist (Simon Jonk) voor het maken van de uitgebreide notulen en geeft 
een welgemeend applaus.  
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3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS SEIZOEN 2010/2011. 

3.1 Terugblik 

Op de valreep van weer een mooi seizoen hebben een twintigtal leden nog een mooi uitje mee mogen 
maken. Voor het eerst in de geschiedenis werd het WK Tafeltennis gehouden in Nederland. Zondag 8 
mei stond voor de liefhebbers onder ons de bus om half 9 klaar voor vertrek naar Ahoy in Rotterdam, 
alwaar het spektakel plaatsvond. De hele dag werd genoten van de mooiste wedstrijden op 
topniveau. Vooral de meegekomen jeugdleden konden niet genoeg krijgen van de prachtige 
wedstrijden. Jammer was alleen dat er op de het laatste moment nog enkele leden hadden afgezegd. 
 
Om het goede gevoel en het fanatisme bij de competitiespelers vast te houden, zijn nieuwe tafels 
aangeschaft. Er waren enkele oudere tafels aan vervanging toe en de vereniging kon voor een zachte 
prijs nieuwe exemplaren op de kop tikken. De oude tafels kunnen we voor een groot deel aan derden 
verkopen zodat er voor iedereen een win win situatie is geschapen. 
 
De competitie ging ook dit jaar weer gepaard met ups en downs. 
In de najaar competitie 2010 kon één team (team 3) het niet bolwerken en moest een stapje terug 
doen maar kwam in de voorjaarscompetitie weer sterk terug en werd op grote afstand kampioen. 
Ook het toenmalige 2e team overkwam dit scenario in de voorjaarscompetitie 2011 maar moet in de 
najaar competitie 2011 nog zien te bewijzen dat ze echt in de tweede klasse horen.  
Verder waren er nog kampioenen te bewonderen bij de overige teams zoals is te lezen in het hierna 
volgende verslag van de gespeelde wedstrijden van seizoen 2010/2011. 
   
Al met al kunnen we terugzien op een geslaagd en gezellig jaar.  

3.1.1 Competitie 

 
Het 1e team  bestaande uit Kees Kwakman, Jon de Lange, Edy Plat en Michel Guyt waren in de 
najaar competitie 2010 in een zeer sterke poule ingedeeld. Na de hele competitie te hebben 
gevochten tegen degradatie, wisten de mannen zich op het nippertje te handhaven. Het kwam, zoals 
uit de eindstand blijkt, er in de allerlaatste wedstrijd op aan waarbij het team met een gelijkspel tegen 
Haarlem het behoud met 1 punt verschil in deze klasse veilig stelde. Kees was met net 60% de speler 
met het hoogste percentage. De rest van het team kon niet echt overtuigen.  
Na de winterstop gingen zij vol goede moed van start maar moesten net als in de vorige helft het hele 
seizoen aanhikken tegen degradatie. Het was aan Kees te danken dat die op het nippertje werd 
ontlopen. Kees speelde een formidabele competitie en won in zijn eentje meer partijen dan de rest 
van zijn teamgenoten bij elkaar. Hij eindigde met liefst 83% als tweede in de poule. Jon, Edy en 
Michel moesten alle zeilen bijzetten maar eindigden desondanks in de onderste regionen. Het kwam 
wéér aan op de laatste wedstrijd waarin minimaal een gelijk spel gehaald moest worden. Dit lukte 
maar net en zodoende speelt het team volgend seizoen gewoon weer 1e klasse. 
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Het 2e team , bestaande uit, Kees Plat, Jacques van Westen, Edwin Karregat, Simon Jonk en Jan Sier liet 
zien dat ze terecht in deze klasse thuishoren. Door het sterke spel van Edwin, die een persoonlijk resultaat 
van 83% wist te behalen, kon het tweede team lang meedraaien om het kampioenschap. Simon kon het 
niveau echter amper bijbenen en helaas moest er in de race om het kampioenschap aan het eind worden 
afgehaakt. Toch een heel goede prestatie geleverd met een prachtige derde plaats. Jan eindigde de 
competitie op een 100% score. De enige wedstrijd die hij speelde (tegen degradant US) wist hij alle drie 
partijen te winnen. Kees en Jacques speelden als vanouds zeer solide boven de 50%.  
Vol verwachting ging team twee de voorjaarscompetitie in. Met nieuwe batjes en menig trainingsuurtje 
vooraf (Simon werd meegesleurd in het enthousiasme van Edwin) waren de verwachtingen 
hooggespannen. Het toeval speelde de mannen echter parten want zelden is er zo`n sterke poule 
samengesteld als die waarin het team was ingedeeld. Kees kon zijn faam deze keer niet waarmaken 
en ondanks dat Simon en Jacques hun partijtjes meepikten kwamen zij niet boven de 
degradatiestreep. Het geheime wapen Edwin moest eraan te pas komen om het tij te keren maar het 
mocht niet baten. Lang werd gedacht dat degradatie ontlopen kon worden maar ondanks verwoede 
pogingen en een tomeloze inzet van de spelers wist het tweede zich niet te handhaven. Volgend 
seizoen zal dit team echter zeker weer meestrijden om het kampioenschap. 

 Gestreden met bloed, zweet en tranen 

 
 
Het 3e team  heeft zich met de spelers Theo Kemper, Richard Buijs, Krelis Kwakman en Jean-Paul 
van Westen wederom niet weten te handhaven in de 2e klasse. Nadat het vorig seizoen met 1 punt 
verschil het kampioenschap was behaald, konden zij het niet bolwerken in deze sterke poule. Krelis 
en Theo konden nog redelijk goed meekomen met dik 60% maar Richard stelde teleur met wekenlang 
een te mager resultaat en kwam uit op 33%. Ook Jean-Paul moest in zijn eerste jaar 2e klasse nog 
wennen aan het niveau en wist slechts 2 partijen te winnen. Het heen en weer team zal het volgend 
jaar echter zeker weer meespelen om het kampioenschap. 
Door de degradatie van het derde team heeft het vierde stuivertje gewisseld met het derde zodat het 
derde team nu bestaat uit Stefan Zwarthoed, Jaap Karregat, Robert Taalen en Jack Groot.  
Na de handhaving vorig seizoen voor de eerste keer in de 2e klasse hadden de mannen grote 
plannen om dit keer een gooi te doen naar het kampioenschap. Maar ze kwamen tegen de oude en 
geroutineerde spelers uit deze klasse niet altijd goed uit de verf. Jaap, die een pauze had ingelast, 
moest er zelfs nog aan te pas komen om degradatie te ontlopen want ondanks dat Jack ook enkele 
partijen ging winnen kwam de gevaren zone steeds dichterbij. Uiteindelijk bleven zij na de laatste 
wedstrijd nog 3 punten verwijderd van degradatie. 
    
Het 4e team  bestaande uit Stefan Zwarthoed, Jaap Karregat, Robbert Taalen en Jack Groot dat de 
vorige twee seizoenen was gepromoveerd, wist zich met moeite net aan te handhaven in de tweede 
klasse. De drie jonge honden ontliepen elkaar niet veel en speelden gemiddeld 50%. Doordat Jack 
echter geen enkele wedstrijd wist te winnen bleef het tot aan het eind spannend. Maar nu zij gewend 
zijn in deze klasse zijn de verwachtingen voor de voorjaarscompetitie hoog gespannen.  
Het nieuwe vierde team, bestaande uit Theo Kemper, Richard Buijs, Krelis Kwakman en Jean-Paul 
van Westen, gingen in de voorjaarscompetitie de strijd om het kampioenschap in de derde klasse vol 
overtuiging aan. Een strijd werd het echter nooit want zij werden met bijna 20 punten voorsprong op 
hun dooie gemak kampioen. Er werd zelfs door de spelers gesproken van een verloren seizoen zo 
gemakkelijk ging het allemaal en dat is ook terug te zien in de persoonlijke resultaten. Alleen Jean-
Paul moest enkele andere spelers voor zich dulden maar Theo, Krelis en Richard eindigden achter 
elkaar bovenaan in de poule.  
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Het 5e team , bestaande uit Siem Jonk, Piet Meeder, Berry Molenaar, Frans Brocken en Cor Maas 
hadden eindelijk de smaak te pakken in de vierde klasse. Met Siem weer in de gelederen en Berry die 
in zijn eerste volle competitie meedraaide eindigden zij op een knappe tweede plaats. Piet was ook 
goed op dreef en was met 67% de best scorende speler van het team. Frans moest twee keer 
invallen maar kwam niet verder dan 1 winstpartij terwijl Cor zelfs niet aan spelen toekwam. Als deze 
opstelling gehandhaafd blijft zonder blessures kan er volgend seizoen wederom gestreden worden 
om het kampioenschap.  
Zoals verwacht ging het vijfde in de voorjaarscompetitie vol uit de startblokken. Met de nieuwe 
aanwinst in de persoon van Sander Zwarthoed werd de race om het kampioenschap ingezet. Vanaf 
de eerste wedstrijd werd meegestreden in de bovenste regionen. Sander die heel wat jaren niet had 
gespeeld liet zien dat hij zijn talent nog niet verloren was. Hij haalde in zijn eerste seizoen het 
hoogste percentage van het team echter op de voet gevolgd door Siem die ook een heel goede 
competitie speelde. Berry en Piet wilden niet achter blijven en ook zij scoorden ruim boven de 50%. 
Door deze goede resultaten kon het kampioenschap niet uitblijven en met een voorsprong van 9 
punten werd die dan ook ruimschoots binnengehaald. Van harte gefeliciteerd met deze fantastische 
prestatie.  
 
 
Volgend seizoen zullen er waarschijnlijk enkele veranderingen worden doorgevoerd in de 
teamsamenstelling. Ook zal er een team in competitieverband bijkomen. Meer hierover tijdens de 
jaarvergadering. 

 
 

Sander de Beer 
 
 
 
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 is dit jaar met passen en meten toch weer gelukt. Door toedoen van 
de mensen die elk jaar weer hun beste beentje voorzetten. Vooral Gerrit en zijn bappen en natuurlijk 
Kees Kwakman en Jon de Lange, die met assistentie van Jean-Paul van Westen, samen de 
jeugdtraining verzorgen. 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. Wij zijn Gerrit en Kees, 
maar ook de overige vrijwilligers die hieraan hun s teentje hebben bijgedragen, zeer erkentelijk 
voor hun inzet en trouwe aanwezigheid.  

 
 
 
 
 
 



  13 

Onderhoud 
 
Na de grondige renovatie van de buitengevel vorig jaar en de aanschaf van enkele nieuwe koelkasten 
waren er afgelopen jaar geen ingrijpende verbouwingen nodig aan ons clubgebouw. Alleen het 
schilderwerk van de kozijnen en deuren moest nog aangepast worden aan de nieuwe gevel. Dit is 
weer voortvarend aangepakt door onze eigen vakmensen Kees Plat en Krelis Kwakman. Gelijk met 
dit werk werden deze keer ook de ramen door Kees en Krelis goed onder handen genomen. De 
schoonmaaksters kunnen de buitenkant van de ramen niet schoon houden maar met behulp van de 
steigers en ladders van onze schilders is het dit jaar grondig aangepakt. Heren hartelijk dank voor dit 
toch regelmatig terugkerende werk. 
Ook de toiletten waren nodig aan vervanging toe. Zij waren zo lek als een mandje en daardoor lag er 
steeds een plas water op de grond. Door de nieuwe toiletten kunnen we weer droog overkomen 
zonder gebruik te hoeven maken van lieslaarzen. De levering en plaatsing zijn gedaan door 
Installatiebedrijf Hans Veerman. 
Zoals al is vermeld in het voorwoord zijn er ook nieuwe tafels aangeschaft zodat er al met al toch 
weer enkele vernieuwingen zijn toegepast. We kunnen weer even vooruit. 
 
Niet onvermeld mag blijven dat we in het afgelopen seizoen de hulp hebben ingeroepen van de 
Ongediertebestrijding Volendam, in verband met het bestrijden van muizenoverlast. De aanpak heeft 
al geleid tot bevredigende resultaten, maar het blijft een punt van aandacht. Graag willen we alle 
leden verzoeken om de kantine zo schoon mogelijk te houden en geen rommel achter te laten.  
In verband met de hoge kosten van een dergelijke bestrijding zijn wellicht verdergaande maatregelen 
noodzakelijk.  
 

 
 
  
Energiekosten 
Na de installatie van de nieuwe ketel was het de bedoeling om een beter inzicht te krijgen van ons 
gasverbruik ten opzichte van voorgaande jaren. Maar door ons zeer grillige klimaat is er nog geen 
duidelijk verschil te merken. De afgelopen strenge winter en het warme voorjaar kunnen een 
vertekend beeld geven. Misschien, wanneer de cijfers van het hele seizoen bekend zijn, kan door de 
penningmeester op de vergadering een toelichting worden gegeven. 
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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.  
 

3.2 Het Bestuur 

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar weer voor honderd procent ingezet om het reilen en zeilen 
van onze vereniging in goede banen te leiden. Het jeugdbestuur had tijdens de trainingen de handen 
weer vol aan de jeugd maar onder leiding van hoofdtrainer Kees Kwakman en Jean-Paul van Westen 
is weer goed werk afgeleverd. Onder de bezielende leiding van Piet Meeder en Jon de Lange hebben 
onze twee jeugdteams goede resultaten behaald, mede door de training natuurlijk van Kees en Jean-
Paul. Hier mag ook Froek Zwarthoed niet onvermeld blijven. Laatstgenoemde staat het 1e jeugdteam 
iedere week met raad en daad bij. 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 treden twee bestuursleden af. Jeugdbestuurslid Jon de Lange en alleskunner Kees Plat zijn 
drie jaar in functie en moeten volgens de statuten aftreden. Zij stellen zich wel weer herkiesbaar. 
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur. 
 
Evenementencommissie 
De evenementencommissie bestaande uit Kees Plat, Krelis Kwakman en Frans Brocken hebben dit jaar 
weer de nodige zaken goed geregeld er zijn altijd evenementen en toernooien waar aandacht aan 
geschonken moet worden. Bij de bestuursvergaderingen waren altijd leden van de evenementencommissie 
aanwezig om de dagelijkse beslommeringen te bespreken zoals het kantinebeheer. Kees heeft dit in 
samenwerking met Jan Kwakman (Morning) weer prima geregeld. Ook de voorbereidingen voor 
bijvoorbeeld `t Loopie en het Tom Kakes dart toernooi vergen een hoop tijd en energie. Hierbij mag Frans 
niet ongenoemd blijven evenals alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. 
Verder werden ook dit jaar weer enkele activiteiten georganiseerd zoals de clubkampioenschappen, het 
handicaptoernooi (dit jaar is het handicap toernooi helaas niet doorgegaan), de klaverjasavond en de 
uitwisseling met DITO.  
 
Alle medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun inzet. 
 
 

3.3 Sponsoring 

 
 
Van shirtsponsor Kras Recycling ontvingen wij wederom een 
bijdrage waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. Daarnaast waren 
de bordsponsors dit jaar de belangrijkste bron van inkomsten.  
Ook mag ETB Cas Sombroek niet onvermeld blijven. Dit bedrijf heeft 
een eenmalige schenking gedaan van € 700 waarvoor onze hartelijke dank. 
Ook de Deen Sponsoractie heeft dit jaar weer een mooi bedrag in 
het laatje gebracht. De opbrengst van de inzameling van de munten 
onder de klanten van Deen bedroeg maar liefst € 675,95.  

 

 
 
 
 
 
Alle sponsors willen wij dan ook bij dezen hartelij k bedanken.  
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3.4 Grote Clubactie 

 
Het afgelopen jaar bracht de Grote Club actie weer een mooi bedrag op. Onder de bezielende leiding 
van Theo Kemper werden de loten binnen de vereniging verdeeld of gelijk verkocht aan de leden. 
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. Aan het eind van de rit bleef Theo dit 
jaar jammer genoeg met een aantal onverkochte loten zitten zodat de opbrengst iets achter bleef bij 
voorgaande jaren maar het was zeker weer de moeite waard om al het werk dat hier aan zit voort te 
zetten.  
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”.  

3.5 Klaverjassen 

Met 28 inschrijvingen was de opkomst dit jaar weer redelijk goed te noemen want ondanks de 
concurrentie van het klaverjas toernooi dat gehouden werd in het supporters home waren de meeste 
vaste deelnemers aanwezig. Om acht uur s `avonds werd door Cor Jonk en Jan Sier het startsein 
gegeven en was de kantine het gezellige strijdtoneel van enthousiaste kaarters die elkaar het vuur na 
aan de schenen legden. Er werd net zoals in alle voorgaande jaren zonder een vaste partner 
gespeeld in vier ronden. Na elke ronde werd een nieuwe partner geloot. 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 regelneven Cor en Jan de scores en kon de balans van vier ronden klaverjassen 
opgemaakt worden. Ondanks dat iedereen evenveel kans maakt is het toch opvallend dat meestal 
dezelfde personen boven komen drijven als het gaat om de verdeling van de prijzen. Opvallend was 
alleen dat Fred Mooyer (Barney), toch winnaar van de vorige twee edities, dit jaar niet in de prijzen 
viel. De prijsuitreiking werd verzorgd door Jan Sier die naar eigen zegge de verkeerde medespelers 
had geloot en daardoor ook buiten de prijzen viel.  
Als eerste eindigde met redelijke voorsprong Theo Snoek met 7093 punten. Op de tweede plaats 
eindigde Jan Tol met 7029 punten en op de derde plaats eindigde Peter de Boer met 6964 punten. 
De marsenprijs viel dit keer in handen van Ab Knep, die in totaal vier marsen wist te spelen. Bep 
Dekker ging er dit keer met de poedelprijs vandoor, met het minste aantal punten eindigde hij als 
laatste. 
 
 
Met dank aan de organisatie die in handen was van Jan Sier, 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 

Omdat dit jaar eerst de clubkampioenschappen werden gespeeld kwam het handicaptoernooi in de 
knel te zitten. De competitie werd nogal uitgerekt en daardoor kon er moeilijk een geschikte datum 
geprikt worden. Er werd nog een poging gedaan om het de week na de competitie te proberen maar 
omdat in de twee voorgaande weken de temperatuur tot ongekende hoogte steeg was er te weinig 
animo onder de leden om een volwaardig deelnemersveld op de been te krijgen. Jammer maar 
volgend jaar zal er zeker weer een handicaptoernooi georganiseerd worden.  

3.7 Clubkampioenschappen 

Eenentwintig spelers hadden zich ingeschreven voor de clubkampioenschappen en hebben zich voor 
de meerdere eer en glorie in het zweet gespeeld. In dit zwaar bezette toernooi werden de deelnemers 
willekeurig ingedeeld in drie poules van vijf en een van zes. De spanning was te snijden en vanaf half 
twee tot na vijven waren alle acht tafels bezet en zaten tientallen toeschouwers vanaf de kantlijn te 
smullen van de wedstrijdsfeer. De mannen hadden hier wekenlang naar uitgezien en gaven elkaar 
geen duimbreed toe.  
 
De loting had weer een paar uitgelezen wedstrijden opgeleverd en dat resulteerde in de uitschakeling 
van enkele gedoodverfde kampioenen maar ook enkele verrassingen zoals jeugdspeler Stefan 
Zwarthoed en Theo Zwarthoed, die zijn batje al een tijd aan de wilgen had gehangen, gingen door 
naar de tweede ronde. 
Kees Kwakman moest het opnemen tegen teamgenoot Michel Guyt. Kees bleek na een zinderende 
wedstrijd over de meeste wedstrijd ervaring te beschikken en ging door naar de volgende ronde. 
Theo Kemper was met zijn muurvaste verdediging meer ervaren dan de jeugdige Stefan Zwarthoed 
en ging eveneens door naar ronde drie. Krelis Kwakman moest alles uit de kast halen om Theo 
Zwarthoed te verslaan die het met zijn topspin ballen en smashes net niet kon bolwerken. 
Leon van Vlaanderen was net te sterk voor Edwin Karregat die gek werd van het verraderlijke spel 
van Leon die niet was te passeren met zijn lange noppen. 
 
In de kruisfinales moest Kees de strijd aanbinden tegen Leon. Dit werd met moeite gewonnen door 
Kees al was de klus wel in drie games geklaard. Op de andere tafel was het andere koek en werd er 
een strijd op leven en dood geleverd tussen teamgenoten Theo Kemper en Krelis Kwakman. De twee 
prikkers pur sang hielden elkaar drie kwartier lang in evenwicht. Dat Krelis af en toe verwoestend 
hard uithaalde nam niet weg dat Theo uiteindelijk aan het langste eind trok met 14-12 in de vijfde 
game. 
Door deze slijtageslag was de strijd om de derde en vierde plaats nog een formaliteit. Leon had geen 
moeite met de uitgebluste Krelis en won afgetekend in drie games. 
Ook de finale was snel beslist. Theo was niet opgewassen tegen het uitgekiende spel van Kees 
waardoor in drie games (11-3, 11-6, 11-5) de kampioensbeker wederom in handen kwam van Kees.  
 
Na een dankwoord aan de deelnemers voor hun inzet en aangename gezelschap werden de bekers 
aan de winnaars uitgereikt uit handen van voorzitter Jacques van Westen. Onze felicitaties gaan uit 
naar de winnaars in een prachtig toernooi waar we met veel plezier en genoegen op terug kunnen 
zien. En sommigen maakten het nog heel laat. 
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3.8 Uitwisseling met Dito uit Grootebroek 

Zaterdag 8 januari 2011, nog maar net bekomen van de vorst en de sneeuw, ploegden tientallen 
tafeltennissers tegen de straffe wind en regen zich een baan naar tafeltennishome `de Schemerpit`. 
Tegen twee uur arriveerden onze tafeltennisvrienden met een bus uit Grootebroek. Voor de 
achtentwintigste keer stond de uitwisseling op de agenda. En na de koffie met gebak kon de jaarlijkse 
slag om de bokaal weer beginnen. Samen met Kees Bakker namens Grootebroek maakte voorzitter 
Jacques de teams bekend en kon de strijd beginnen. 
 
Het werd al snel duidelijk dat de punten niet moesten komen van het eerste team. Jon de Lange, 
Michel Guyt en Leon van Vlaanderen waren niet opgewassen tegen het geweld van het 1e team van 
Grootebroek. Pé, Onno en Arthur spelen in de landelijke competitie en waren snel klaar tegen onze 
mannen 0-10. 
Het tweede team deed het al een stuk beter al moest er wel een zwakke tegenstander aan te pas 
komen om de punten binnen te slepen. Robbert Taalen, Stefan Zwarthoed en Jean-Paul van Westen 
wisten alle drie te winnen van Coen maar Ruud en Frits waren nog een klasse te sterk. Toch werd 
ook het dubbel nog binnengehaald en werd de eindstand bepaald op 4-6. Het derde team bestaande 
uit André Mooijer, Krelis Kwakman en Theo Kemper deden het ook niet onverdienstelijk. André en 
Theo wonnen ieder twee wedstrijden van Johnny en Tom maar Job was ongenaakbaar met drie 
gewonnen partijen. Jammer dat Krelis zijn vorm niet had want anders had er nog meer ingezeten. 
Eindstand 4-6. Na drie verlies partijen begon het tij te keren in het voordeel van Victory. Het vierde 
team bestaande uit Jacques van Westen, Kees Plat en Richard Buijs wisten de winst te pakken tegen 
Robbert Pronk, Kees Bakker en Michel Meester. Jacques was de grote man met drie winstpartijen en 
ook Kees en Richard wisten elk één partij te winnen. Ook het dubbel werd gewonnen zodat de 
eindstand uitkwam op 6-4. Het vijfde team sleepte een gelijkspel binnen. Jack Groot (2), Frank 
Zwarthoed (1) en Edy Plat (2) deelden de punten met Tom Beerepoot, Sjaak Neuvel en Ben Braan. 
Het dubbel ging naar de tegenstanders dus eindstand 5-5. Het zesde team behaalde een ruime 
overwinning. Het vierman team bestaande uit Cor Maas, Jan Mooijer, Cor Klepper en Sijmen 
Runderkamp hadden geen moeite met Rob Hak, Miranda de Wit en Mariska. Mede door het goede 
spel van good old Sijmen en Cor, die respectievelijk twee en drie partijen wonnen, werd de eindstand 
bepaald op 8-3. Piet Meeder, Sander Zwarthoed, Berry Molenaar en André de Boer die samen het 
zevende team vormden hadden geen kind aan hun tegenstanders Dieter Baas, Adrie Lammes en 
Kees Staman. Alle wedstrijden werden gewonnen dus eindstand 12-0. Ook het laatste team met 
Frans Brocken, Lia van Westen en Ab Jonk in de gelederen, behaalde een ruime overwinning op 
Tinie Bakker, Emmie Koomen en Gré Vriend. Alleen Frans liet een steekje vallen maar Lia en Ab 
wonnen al hun wedstrijden. Ook het dubbel werd aan de zegekar gebonden en daardoor kwam de 
volgende uitslag op het scorebord te staan: 9-1. 
 
Nadat iedereen had gedoucht en de buik vol had van het overheerlijke visbuffet van vishandel Ab 
Jonk en zonen, werd de einduitslag bekend gemaakt. Net als vorig jaar won Victory`55 de beker, dus 
kon hij weer in de prijzenkast worden bijgezet. Met ruime cijfers (48-35) werden de gasten weer naar 
huis uitgezwaaid niet nadat er echter de hele avond nog gezellig was nagepraat over deze wederom 
zeer geslaagde uitwisseling. Volgend jaar zal deze traditie zeker een vervolg krijgen dus tot volgend 
jaar. 

3.9 Darten 

 
 
 
Ook dit jaar maken de spelers van de dartsvereniging gebruik van onze accommodatie. Elke 
dinsdagavond zijn er vele leden aan het trainen. Ook op vrijdagavond is het dit jaar druk met spelers 
van de Darts. Omdat enkele teams gekozen hebben om hun competitie programma in de schemerpit 
af te werken is het bij onze thuiswedstrijden altijd gezellig druk. 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 ietwat tegenvallende opkomst 
maar ondanks dat er zich maar 40 deelnemers hadden ingeschreven was het een super gezellige 
dag. 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 krijgen. 
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3.10 Wandelvereniging ’n Loopje 

 
De wandelvereniging heeft ook dit jaar weer gebruik mogen maken van ons clubgebouw voor hun 
jaarvergadering 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. Mede door het prachtige weer waren er een record 
aantal deelnemers (maar liefst 1660 mensen hadden zich aangemeld) die konden genieten van de 
natuur in ons prachtige waterland. De wandelaars die zich hadden ingeschreven konden kiezen voor 
een tocht van 5-10-15-25 of 40 kilometer.  
 
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 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.  
Zoals al bij de leden bekend is gemaakt is er sinds enige tijd ook een website in de lucht. Hierop zijn 
alle nieuwtjes en wetenswaardigheden met betrekking tot onze vereniging gepubliceerd. 
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3.12 EINDSTANDEN NAJAARSCOMPETITIE 2010 

SENIOREN 1-A 

ge-

speeld punten   Naam speler 

ge-

speeld  punten  

per-

cen-

tage 

US 5 10 78  KWAKMAN CEES 21 13 62% 

ZTTC 1 10 59  GUYT MICHEL 27     10 37% 

THE VICTORY 2 10 59  LANGE DE JON 18 6    33% 

VICTORY`55 1 10     36  PLAT EDY 21 3 14% 

STEDE BROEC 6 10 35      

TSTZ HAARLEM 1 10 33      

        

SENIOREN 2-H        

ASSV 1     10     71  SIER JAN 3 3 100% 

ZTTC 3 10 66  KARREGAT EDWIN 18 15 83% 

VICTORY`55 2 10 60  PLAT KEES 26 16 62% 

THE VICTORY 3 10 49  WESTENV JACQUES 17 9 53% 

TSTZ HAARLEM 3     10 31  JONK SIMON 20 4 20% 

US 9 10 23      

        

SENIOREN 2-F        

HTC 4 10     66  KWAKMAN KRELIS 21 14 67% 

HBC 3     10     58  KEMPER THEO 23 15 65% 

US 6     10     52  BUIJS RICHARD     15 5 33% 

TSTZ HAARLEM 2     10     51  WESTEN V JEAN-PAUL 20 2 10% 

VICTORY`55 3 10     46      

VDO/SE 2 10 27      

        

SENIOREN 2-G        

TAZANO 96 1 10 79  TAALEN ROBERT 21 14 58% 

ZTTC 4 10 68  KARREGAT JAAP 24 12 50% 

SPAARNE 1 10 46  ZWARTHOED STEFAN 24 10 42% 

VICTORY`55 4 10 42  GROOT JACK 18 0 0% 

DOKO 1 10 36      

US 8 10 29      

        

SENIOREN 4-M        

JOVO 4 10 70  MEEDER PIET 24 16 67% 

VICTORY`55 5 10 56  JONK SIEM 27 16 59% 

THE VICTORY 4 10 50  MOLENAAR BERRY 30 14 47% 

NIEUW VENNEP 4 10 45  BROCKEN FRANS 6 1 17% 

PATRIOS 2 10 41      

HET NOOTHWEER 7 10 38      

 
 

Het afgelopen seizoen ook chinezen op bezoek. 
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3.13 EINDSTANDEN VOORJAARSCOMPETITIE 2011 

 

Senioren 1-C 

ge-

speeld punten   Naam speler 

ge-

speeld punten  

per-

cen-

tage 

ZTTC 1 10 63  KWAKMAN C. 24 20 83% 

HBC 2 10 60  GUYT M 20 7 35% 

STEDE BROECK 4 10 50  DE LANGE J 17 4 24% 

VICTORY`55 1 10 45  PLAT E 18 3 17% 

DUINTREFFERS 1     10 41      

TSTZ HAARLEM 10 41      

        

        

        

Senioren 2-H         

ZTTC 3 10 63  KARREGAT E 15 9 63% 

PATRIOS 1     10 57  WESTEN VAN J 24 11 46% 

Hbc 3 10 55  PLAT K 24 10 42% 

JOVO 2 10 48  JONK S 24 8 33% 

VICTORY`55 2 10 44  SIER J 3 1 33% 

AMSTERDAM`78  4 10 35      

        

        

        

Senioren 2-F         

TEMPO-TEAM 4 10     68  ZWARTHOED S 27 18   67% 

US 7 10 58  TAALEN R 27 16 52% 

ZTTC 4 10 52  KARREGAT J 12 7 58% 

VICTORY`55 3 10 51  GROOT J 18 4 22% 

RAPIDITY 5 10 48      

AMSTERDAM`78 7 10 23      

        

        

        

Senioren 3-O         

VICTORY`55 4 10 62  KEMPER T 21 19 90% 

RAPIDITY 6 10 44  KWAKMAN K 21 18 86% 

VOLEWIJCKERS 1 10 41  BUIJS R 12 10 83% 

HTC 7 10 28  WESTEN VAN JP 12 7 58% 

AMSTERDAM`78 9 10 25      

 10 35      

        

        

        

Senioren 4-N         

VICTORY`55 5 10 69  ZWARTHOED S 21 16 76% 

TEMPO TEAM 10 10 60  JONK S 24 17 71% 

GTTC HAARLEM 2 10 50  MOLENAAR B 24 16    67% 

THE VICTORY 6 10 45  MEEDER P 21 12 57% 

DE VOLEWIJCKERS 2 10 42      

GSV HEEMSTEDE 2 10 32      
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4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2010-2011 

4.1 Voorwoord 

Het seizoen 2010-2011 was voor de jeugdafdeling van onze vereniging een jaar vol hoogtepunten en 
toch ook enkele dieptepunten. Het 1e jeugdteam startte het jaar weer in de hoofdklasse en lieten 
daarin zien dat zij toch echt te sterk waren voor deze klasse, zij werden glansrijk kampioen. Dit 
kampioenschap resulteerde niet alleen in een promotie naar de landelijke C competitie, maar ook in 
drie uitnodigingen voor het Nederlands kampioenschap in Eindhoven. 
Het goede voorbeeld van het 1e team werd uitstekend gevolgd door het 2e team. Dit team werd met 
maar liefst 88 van de 100 punten kampioen in de 5e klasse en dat mag op zijn zachtst gezegd 
spectaculair genoemd worden! 
In de tweede competitie helft werd door beide teams een keurige derde plaats behaald. Het 1e team 
deed dat in de landelijke C en 2e team deed dat in de 3e klasse. De jongens van het 2e toonden 
daarmee aan dat zij een grote ontwikkeling doormaken en wij hopen dat dit de aankomende jaren 
gestaag doorzet. 
Waar het vervoer in de voorgaande seizoenen altijd voor problemen zorgde, verliep dit het afgelopen 
seizoen geruisloos. Het 1e en het 2e team nemen hun verantwoordelijkheid. De jongens regelen 
iedere uitwedstrijd een rijder en dat gaat gewoon top! En zo hoort het ook. 
Ook werden iedere donderdag weer jeugdtrainingen / bijeenkomsten georganiseerd door Michel Guyt 
en Jean-Paul van Westen. Deze jongens weten ondanks hun drukke bestaan (werk / studie) het toch 
voor elkaar te krijgen om er iedere donderdag te zijn. 
Een klein smetje was toch wel de opkomst tijdens de jeugdclubkampioenschappen. Ondanks dat de 
inschrijving een grote menigte beloofde, was het op de bewuste zaterdagochtend voor de vrijwilligers 
een groot fiasco. Wij hopen dat onze jeugd zich realiseert, dat voor ieder evenement 
(scholentoernooi, clubkampioenschappen, W.K. Rotterdam) een hoop inzet van vrijwilligers nodig is 
en deze mensen verdienen het niet om met de reden: ‘ik had geen zin!’ afgescheept te worden. 
Kortom een bewogen seizoen. 

4.2 Eindstanden najaar competitie 2010  

 Hoofdklasse - Poule A        

 Victory '55 1      7 - 55  

 Amstelveen 1      7 - 54  

 Amsterdam '78 1      7 - 43  

 ZTTC 1      7 - 34  

 Rapidity 1      7 - 32  

 Stede Broec 2      7 - 26  

 TT Sport/A-Merk 2      7 - 26  

 Spirit 1      7 - 10  

  

 Hoofdklasse - Promotiegroep        

 Victory '55 1      10 - 78  

 Amstelveen 1      10 - 68  

 Amsterdam '78 1      10 - 52  

 ZTTC 1      10 - 48  
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 5e klasse - Poule B       

 Victory '55 2       10 - 88 

 HTC 6       10 - 52 

 HBC 9       10 - 47 

 ZTTC 4       10 - 41 

 Spaarne 3       10 - 36 

 Diemen 2       10 - 35 

 

Hoofdklasse - Promotiegroep 

 

 Bondsnr  Naam   Team       G    W  Perc.  

 3742562  F. Zwarthoed (Frank)   Victory '55 1      9    9   100%  

 3742342  A. de Boer (Andre)   Victory '55 1      9     7    78% 

3802825   G. Kluessien (Gerry)   Victory '55 1      9    4    44% 

 

5e klasse - Poule B 

 

 Bondsnr  Naam   Team       G    W 
 Perc.
  

3909758 M.J.J.M. Jonk (Mitchel) Victory '55 2  24 2 4 100% 

3909732 J.C.T.M. Bond (John) Victory '55 2  24 22 9 2% 

3909740 R.J. Loch (Ryan) Victory '55 2  21 17 81% 

3954452 J. van Westen (Jacques) Victory '55 2  21 1 6 76% 

4.3 Eindstanden voorjaar competitie 2011 

Landelijk C - Poule A       

 Avanti 2       10 - 67  

 Docos-wolkyshop.nl 2      10 - 59  

 ATTC Evo-Repro 1       10 - 51  

 Victory '55 1       10 - 50  

 De Treffers (R) 1       10 - 41  

 TOV 1       10 - 32 

 

Landelijk C - Poule A 

 

 Bondsnr  Naam   Team       G    W  Perc.  

 3742562  F. Zwarthoed (Frank)   Victory '55 1     30   21    70%  

 3742342  A. de Boer (Andre)   Victory '55 1     27    13    48%  

 3802825  G. Kluessien (Gerry)   Victory '55 1     24   10    42%  

 
 
3e klasse - Poule C       

 Spaarne 2       10 - 64  

 Amsterdam '78 5       10 - 64  

 HBC 5       10 - 60  

 Victory '55 2       10 - 52  

 ZTTC 3       10 - 36  

 Amsterdam '78 6       10 - 24  
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3e klasse - Poule C 

 

 Bondsnr   Naam   Team       G    W   Perc.  

 3909758   M.J.J.M. Jonk (Mitchel)   Victory '55 2       21   16     76%  

 3909732   J.C.T.M. Bond (John)   Victory '55 2       21   14     67%  

 3954452   J. van Westen (Jacques)   Victory '55 2       24   10     42%  

 3909740   R.J. Loch (Ryan)   Victory '55 2       24    6     25%  

4.4 Vervoer 

Het vervoer van het eerste jeugdteam werd zoals altijd verzorgd door Froek Zwarthoed. Jammer dat 
de andere ouders het altijd te druk hebben op zaterdag. Froek weer bedankt namens de vereniging. 
De uitwedstrijden van het 2e team werden om beurten gereden door de ouders, we hopen dat zij daar 
het volgend seizoen weer zin in hebben!  

4.5 Nationale klassen tafeltennis kampioenschap Ein dhoven 

Ook dit keer was Victory”55 weer goed vertegenwoordigd. Het gehele 1e jeugdteam, Frank 
Zwarthoed, Andere de Boer en Gerrie Kluessien was geselecteerd voor dit evenement. Compleet met 
de vaste begeleiders, Froek en pa de Boer, vertrokken zij op de vroege zondagochtend naar 
Amsterdam. Vanuit de hoofdstad bracht een bus hen samen met andere spelers uit Noord Holland 
naar Eindhoven. Onze jongens werden vervolgens ingedeeld in poules waarna er gestreden werd om 
de hoogste eer. Frank eindigde als hoogste en werd 5e van Nederland. André en Gerrie sneuvelden 
in de voorronde. Een mooie dag met veel tafeltennis op hoog niveau. 

4.6 Clubkampioenschappen / Handicaptoernooi 

De toernooien van de jeugd waren dit jaar een grote flop. Van de 15 aanmeldingen kwam niet eens 
de helft opdagen. Van een toernooi was dus niet echt meer sprake. We zullen hier aankomend 
seizoen duidelijker over zijn en ook beter communiceren met de ouders. De NIVO en de nieuwe 
website zullen hierin ondersteuning bieden. 
Verder is het niveau van het eerste team dusdanig, dat het niet echt leuk is om mee te doen aan de 
jeugdtoernooien. Er was dus ook gepland dat deze jongens mee gingen doen aan het 
seniorentoernooi.  

4.7 Jeugdtraining 

Michel en Jean-Paul hebben dit seizoen de donderdagavondtraining op zich genomen. Met een 
wekelijkse opkomst van minimaal 16 jongeren (waaronder zelfs 2 meisjes) gaat het weer iets beter 
met de jeugd. We streven er komend seizoen naar een nieuw competitie spelend team op de been te 
brengen. Het is misschien leuk om de bekende laddercompetitie weer tot leven te brengen om 
zodoende vertrouwd te worden met wedstrijdspanning.  
Daarbij moet wel gezegd worden dat het lastig is individuele aandacht te geven als je alleen bent. Dit 
was afgelopen seizoen toch vaak het geval vanwege de werktijden van de begeleiders. We hopen 
dan ook dat er misschien andere leden binnen de vereniging zijn die wat assistentie willen verlenen 
op de donderdagavond. Het gaat hier om een aanwezigheidsplicht van anderhalf uur waarbij (nog) 
niet heel veel lichamelijke inspanning komt kijken. Het gedrag van de jeugd zou ook beter worden als 
er een extra paar ogen zijn om te waken. Wat betreft het gedrag van de jeugd ging het zeker niet 
slecht, maar er is toch nog wel duidelijk ruimte voor verbetering bij sommige individuen. 
De trainingen op dinsdag voor de competitie spelende jeugd werd verzorgd door Kees Kwakman en 
heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Beide teams zijn namelijk gepromoveerd en een duidelijke 
verbetering van het spel is waarneembaar. We hopen dan ook dat Kees volgend jaar weer tijd en zin 
heeft om aan de slag te gaan met de jongeren die ook echt hun best willen doen!  
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4.8 Toernooien 

 
Scholentoernooi 27 maart 2011 
 

 
 
Woensdagmiddag vond in “De Schemerpit” het tafeltennis kampioenschap voor schoolteams plaats. 
Er hadden zich 9 teams opgegeven maar er kwamen er maar zes opdagen. Er werden drie 
zeskampen met alle nrs. 1, 2 en 3 in een aparte poule gespeeld. De organisatie was in handen van 
de “Bappenploeg”. Het team van de Nicolaasschool groep 7 werd eerste. De uitslag was verder: 2. 
Spinmolen A, 3. Jozefschool en Springplank, 5. Blokwhere en 6. Spinmolen B. Voor de eerste 4 
waren er bekers 
 
 
De wedstrijdcommissie 
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In “De Schemerpit” vond woensdagmiddag het jaarlijkse tafeltennistoernooi plaats voor de jongens 
van groep 7 en 8 van de basisscholen. Voor beide categorieën waren er vier mooie prijzen te winnen. 
 

 

4.9 Toekomst 

Voor het seizoen 2011-2012 zijn er weer een hoop uitdagingen. De jongens van het 1e jeugdteam, 
worden toch zachtjes aan mannen en zij zullen gaan doorstromen naar de senioren. Om met 2 
jeugdteams door te kunnen gaan zullen er jongens enthousiast gemaakt moeten worden om 
competitie te gaan spelen. 
Om de trainingen voor de jeugd te kunnen voortzetten blijven wij op zoek naar vrijwilligers. Wellicht 
dat de jongens van het huidige 1e team of de jonge senioren hierin een handje kunnen helpen. 
De organisatie van het scholentoernooi is al jaren in vertrouwde handen van onze bappen. Ondanks 
het feit dat de organisatie vorig jaar is overgedragen horen wij verontrustende geluiden. Het 
jeugdbestuur zal zich moeten inzetten om dit belangrijke scholentoernooi te waarborgen. 
Na de introductie van onze website zal er gekeken gaan worden wat de mogelijkheden zijn om via dit 
medium met de jeugd in contact te komen en te blijven en wellicht kunnen we over enkele jaren wel 
toernooien organiseren. De tijd zal het leren! 
 
 
 
Het Jeugdbestuur bedankt iedereen die op een of and ere wijze zijn of haar bijdrage heeft 
geleverd! 
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5 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2010 -2011 

5.1 Inleiding 

We kunnen terugblikken op een matig financieel resultaat. We sluiten af met een winst van € 267. Het 
resultaat is beïnvloed door de dotatie aan de voorziening onderhoud clubgebouw ad. € 7.500.  

5.2 Jaarrekening (en toelichting) 2010-2011 en begr oting 2011-2012 

De jaarrekening over het afgelopen seizoen en de begroting met betrekking tot het komende seizoen 
zijn separaat aan de leden toegezonden en niet opgenomen in het jaarverslag.  
Uit praktische overwegingen wordt de toelichting op de jaarrekening tijdens de jaarvergadering aan 
de aanwezige leden ter beschikking gesteld. Ik zal er voor zorgdragen dat voldoende exemplaren 
beschikbaar zijn. 

6 LEDENADMINISTRATIE 

6.1 Samenstelling ledenbestand en overzicht contrib utieontvangsten 

Het afgelopen seizoen laat een daling (-16) zien van het ledenaantal. Helaas zijn er een aantal leden 
afgevoerd wegens het niet betalen van de contributie (zie de toelichting op de jaarrekening).  
 
Om een beeld te geven van de aard en de samenstelling van ons ledenbestand verwijs ik naar de 
inhoud van de toelichting op het jaarverslag (onderdeel ledenadministratie) die tijdens de 
jaarvergadering afzonderlijk zal worden verstrekt. 
 

6.2 Contributie seizoen 2010-2011 

De vereniging hanteert de volgende tarieven: 
 
GROEP CONTRIBUTIE  
Competitie spelende senioren 90,00 
Recreanten 70,00 
65+ -ers 35,00 
Steunende leden 25,00 
Jeugdleden 50,00 
 
De tarieven zijn verwerkt in de aan u toegezonden acceptgirokaarten. 

7 SPONSORING  

7.1 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. Helaas hebben twee van hen opgezegd 
(Daco Stucadoors & Afbouw / Cor Kemper en Makelaars- & Assurantiekantoor Steur). 
 
De economische recessie heeft dus ook gevolgen voor onze financiële positie. Dit seizoen hebben we 
geen nieuwe sponsors mogen begroeten. Een overzicht van onze weldoeners is weergegeven in de 
volgende paragraaf. 
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7.2 Totaaloverzicht (shirt, bord en overige) sponso rs 

 
 
 
Alle sponsors worden wederom hartelijk bedankt voor  de financiële bijdrage in het 
afgelopen seizoen. Zonder hun steun is onze vereniging niet in staat h aar begroting rond te 
krijgen en haar doelstellingen te verwezenlijken. 
 

8 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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9 CONTACTGEGEVENS 

 
Tafeltennisvereniging Victory ’55 (0299) 363660 
Wester Ven 43 
1131 RC Volendam  

 
 
Opgericht 3 mei 1955. 
Koninklijk goedgekeurd op 19-09-1973. 
 
 
 
 

 
 
 
SAMENSTELLING BESTUUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


