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VAN DE REDACTIE   

In dit clubblad geen schema voor de sportzalen, de Sporthal 
en het St. Joseph. Zodra meer duidelijk is over alle corona-
maatregelen en het gebruik van de zalen horen jullie van ons. 

Gelukkig hebben we dit keer een eindstand in de najaarscom-
petitie, meer hierover in dit blad. 

Albert werd lid van verdienste en Henny vond nog iets in de 
oude doos, altijd leuk. 
De voorzitter heeft een uitgebreid verhaal. 

Verder wens ik jullie gezellige dagen met dierbaren en een 
vooral gezond, maar ook sportief 2022. 

 



Van de voorzitter 

Het kalenderjaar 2021 zit er, op een paar dagen na, weer op. 
Het heeft mogelijk niet gebracht wat we ervan verwacht had-
den. We konden in het voorjaar geen start maken met spelen. 
Voor recreanten en competitiespelers was het echt afwachten 
geblazen. 
In de lente konden de beperkingen vanwege de coronapan-
demie wat worden afgeschaald en wel zodanig dat we in de 
maand juni 2021 nog net één avond hebben kunnen spelen, 
hoewel we in die maand meestal stilliggen als vereniging. 
In de zomer daalde per week het aantal positieve tests en met 
verlangen keken we uit naar de maand september waarin we 
opnieuw zouden kunnen gaan spelen en om met de najaars-
competitie een start te kunnen maken. 
En zo waar dat lukte. Ook onze kantine kon weer gaan draaien 
met Henny van den Haselkamp, die vanwege een schouder-
blessure tijdelijk niet kon spelen. Een nieuwe koelkast is met 
de nodige moeite binnengehaald. En we gaan met onze tijd 
mee. Er kan nu ook gepind worden in de kantine. De snacks 
uit de air-fryer vonden gretig aftrek. 
Dank voor ieders medewerking om bij het kantinebezoek en 
later ook bij het tafeltennissen de QR-code te laten scannen. 
Met 1 seniorenteam en 5 duo-teams zijn we enthousiast aan 
de slag gegaan. Tot op de één na laatste speeldag kon het ge-
hele programma worden afgewerkt. De laatste wedstrijden 
konden net niet worden gespeeld. Er is wel een eindstand die 
we in dit clubblad hebben opgenomen. 

Door de geplande toernooien moest helaas een streep worden 
gehaald. Geen invitatietoernooi en geen Sinterklaastoernooi. 
Als we het laatstgenoemde toernooi het komende jaar weer 
zouden houden dan denk ik dat de pepernoten wel keihard 
zullen zijn. 



In het vorige clubblad heb ik jullie, leden van De Schans, een 
compliment gemaakt voor de trouw aan de club. Er waren in 
anderhalf jaar tijd geen leden geweest die hun lidmaatschap 
hebben opgezegd. Dat kan ik op dit moment niet meer zeggen. 
In de afgelopen maanden zijn we een flink aantal leden door 
diverse omstandigheden kwijtgeraakt. Leeftijd, blessures en 
andere prioriteiten zijn hiervan de oorzaak. We hebben af-
scheid genomen van het lid van verdienste, Gerrit Le Noble en 
van de leden Gerard Hartsink, Roy Kastelein, Henrik Slagter 
en Peter van Kooten. 
Als per 1 januari 2022 ook de naam van Martin Ewald, ere-lid 
en oud-secretaris, niet meer in de ledenlijst voorkomt, dan telt 
de vereniging nog 41 leden. Dat was 10 jaar geleden nog 61. 
Er is dus voor ons als vereniging werk aan de winkel. Samen 
met de ledenwerfcommissie zal een plan gemaakt moeten 
worden om TTV De Schans weer in de schijnwerpers te zetten 
en we zullen mensen moeten interesseren om lid van onze 
vereniging te worden. 

Wat gaat ons kalenderjaar 2022 ons bieden? 
Er zijn nog veel vragen. Meestal beginnen we het jaar met de 
clubkampioenschappen. Dat zit er in de maand januari niet in. 
Zou dat dan na de voorjaarscompetitie kunnen worden gehou-
den? Kan half januari überhaupt de voorjaarscompetitie weer 
van start? Zou er in maart 2022 een Open-Montfoortse kunnen 
worden gehouden? En ons jubileumuitje dat gepland staat 
voor zaterdag 7 mei 2022, moet dat opnieuw verzet worden? 
Kan dit jaar het programma van 3 trainingen met een gediplo-
meerd trainer wel worden georganiseerd? 
Allemaal vragen waarop op dit moment nog geen antwoord is 
te geven. 
Kortom we gaan met veel vragen en weinig antwoorden het 
nieuwe jaar in. 



Toch laten we het hoofd niet hangen. Als bestuur zijn we weer 
compleet. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is afscheid 
genomen van Albert van Wieringen. Voor zijn jarenlange werk 
als penningmeester is hij afgezwaaid als lid van verdienste en 
terecht. Hij deed meer dan cijfers bijhouden. Nu Brigit Kers de 
taak van Albert heeft overgenomen is die functie in het bestuur 
weer vervuld en nu we Leo van Paasen bereid hebben gevon-
den om toe te reden zijn er geen vacatures meer in het be-
stuur.  

Mocht de competitie van start gaan, dan zijn we er klaar voor. 
Er is al een nieuwe teamindeling gemaakt. Die vind je in dit 
clubblad terug. Vanzelfsprekend is er bij een herstart voor de 
recreanten ook weer ruimte om een balletje te slaan. 
We blijven kijken wat wel kan. Met die houding gaan we het 
nieuwe jaar in. 

Ik wens jullie en allen die je dierbaar zijn fijne feestdagen en 
een gezond en sportief 2022. 

Uw voorzitter, 
Johan de Jong 
 

 



EINDRESULTATEN NAJAARSCOMPETITIE  2021 

Team  1  2e klasse  B 

REGA 4    8-55     Arjen 13- 21 =  62 % 
WIK 1     8-52     Kees   6- 21 =  29 % 
SVE 7              8-39     Bert  12- 21 =  57 % 
De Schans 1    8-37     Dubbel   4-   7 =  57 % 
ZTTV 1    8-17 

Team  D1  2e klasse  A 

NSV 1   10-31   Jan              9- 18 =  50 % 
Gispen 2  10-30   Henny   1-   4 =  25 % 
Hilversum 2  10-28   Kees    4-   8 =  50 % 
Leerdam 1  10-25   Arjan    1-   4 =  25 % 
De Schans 1  10-18   Henk    0-   2 =    0 % 
TTVN 1  10-18   Dubbel   3-   9 =  33 % 

Team  D2  3e klasse  D 

Woerden 1    8-30  Tom  5- 10 =  50 % 
REGA 1    8-22  Henk   6-   8 =  75 % 
De Schans 2    8-21  Jaap  2- 10 =  20 % 
SVO 2     8-19  Dubbel  4-   7 =  57 % 
ZTTV 2    8-  8   

 



Team  D3  5e klasse  F 

Maarssen 4    8-32   Henk    1- 14 =    7 % 
TTCL 2    8-29   Leo    3- 14 =  21 % 
ONI 5     8-18   Dubbel   2-   7 =  29 % 
Fletio 3    8-14 
De Schans 3    8-  7 

Team  D4  6e klasse  B 

Hilversum 9        10-38  Dirk    3-  6 =  50 % 
De Schans 4        10-36  Joop    5-  8 =  62 % 
Almere United 4  10-30  Henny    6-  8 =  75 % 
VEV 2         10-23  Marja  10-12 =  83 % 
Maarssen 8        10-23  Erik-Jan   1-  2 =  50 %        
NSV 4                  10-  0  Dubbel   6-  9 =  67 % 

Team  D5  6e klasse  E 

Maarssen 7        10-38  Erik-Jan 10- 14 =  71 % 
De Schans 5        10-36  Henny    5-   6 =  83 % 
Almere United 3  10-26  Marja    4-   4 =100 % 
Reflex Maarn 4   10-22  Dirk    4-   6 =  67 % 
Traiectum 1       10-14  Joop    2-   6 =  33 % 
REGA 3       10-14  Dubbel   7-   9 =  78 % 

                                                                                                           



Team  1  

Op een 4e plaats geëindigd, concurrenten waren sterk, maar 
zoals ieder jaar is de start met tafeltennis moeizaam. In het 
voorjaar zijn de mannen er klaar voor.  
In het voorjaar weer 2e klas spelen. 

Team D1 

Helaas gedegradeerd naar de 3e klas en reeds opgeheven. 
Mogelijk dat het team in het najaar 2022 weer terug komt.  

Team D2 

Netjes 3e geworden hoewel de start niet geweldig was, dit is 
een beetje een De Schans kwaal aan het worden of zijn de  
3 maanden niet spelen het probleem. Maar hoe verder de 
competitie ging, des te beter de resultaten werden.  
In het voorjaar zie ik ze nog hoger eindigen.  

Team D3 

Team D3 helaas gedegradeerd naar de 6e klas, maar blijven 
d.m.v. de aanvraag 5e klas spelen met Henny er bij. 

 



                                                                                                             
Team D4 

Net een paar puntjes te kort om bloemen te mogen ontvangen. 
Dit team moest wel team D5 de gehele competitie voorzien 
van een extra speler en soms voor 2 extra spelers omdat Hen-
rik met een blessure niet kon spelen. Ze zijn maar liefst 11x 
ingevallen met 4 spelers, knap hoe ze dat zo gedaan hebben, 
het was een hele puzzel. 

Team D5 

Het 5e team kwam ook 2 punten te kort voor de bloemen, het 
was een beetje een kopie van D4, dat kan ook niet anders met 
dezelfde spelers. 
In het voorjaar weer een team van 3 spelers om weer een  
poging te doen om de bloemen binnen te halen. 

De competitie kon helaas niet uit gespeeld worden, net voor de 
10e en laatste partij werd het weer afgeblazen i.v.m. Covid-19. 
Om toch een reële eindstand te krijgen heeft de Bond de  
10e wedstrijd hetzelfde opgenomen als wedstrijd 5, de returns 
van wedstrijd 5 is dus dubbel in de stand opgenomen zodat 
het promoveren en degraderen door kon gaan.     

Bedankt allemaal voor de medewerking om de competitie zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. 

Ik wenst iedereen vast een fijne kerstdagen en een goede 
jaarwisseling toe, en we zien elkaar weer in het voorjaar van 
2022. 
 
W.S. Henny van den Haselkamp 

                                      



 



 



TEAMINDELING VOORJAARSCOMPETITIE  2022 

Helaas weer 1 team minder, mogelijk is dit maar eenmalig.  

Team  1  2e klas    Team  D1 3e klas 

Arjan van Santen    Tom Oostrom 
Kees de Kamper    Henk van der Sluijs 
Bert Rademaker    Jaap van Houten 
Jan Tuls     

Team  D2  5e klas                           Team D3 6e klas  

Leo van Paassen      Joop Jansen  
Henk Schulten      Dirk Akkermans 
Henny van den Haselkamp    Merijn Essers 
                                           

Team  D4  6e klas                          

Erik-Jan Nap       
Marja van den Pol-Timmer     
Henny Vermeer-v. Silfhout      
     
    

  

W.S. Henny van den Haselkamp 



Lid van verdienste 

Op de laatste Algemene Ledenvergadering is  
Albert van Wieringen benoemd tot lid van verdienste. 
Dit is meer dan verdiend! Buiten een jarenlange uitstekend 
penningmeesterschap stond Albert altijd klaar. 
Gelukkig blijft Albert bij de club en biedt hij nog steeds zijn 
diensten aan voor o.a. de kantine en het Sinterklaastoernooi. 
Dank je wel Albert! 

 

 



  UIT DE OUDE DOOS 

 

Chris Koetsier met 

Rob Hagendoorn 

met Eric Burgy 

met een onbekende 

 

 



Chris Koetsier met  

Rob Hagendoorn 

met een onbeken-
de 

met Edwin Riet-
veld 

 

 



Chris Koetsier met 

Martin Ewald 

met  
Ad Spanenburg, 
de oude  
sponsor van  
De Schans 

en met 
Koos Splinter 

 







Leden die een defibrillator kunnen bedienen 

Tom Oostrom 
Henk van der Does 
Detlef Stolker 
Dirk Akkermans 
Erik-Jan Nap 

De defibrillator (AED) hangt in het kamertje links van de  
beheerderruimte. 

Tevens zijn in de kantine coolpacks en een EHBO-trommel 
aanwezig voor het geval dat. 

Zal het doorgaan op 7 mei 2022? 



BELANGRIJK OM TE WETEN 

SPORTZALEN    Sporthal Hofland  (donderdag) 
       Bovenkerkweg 
       Tel: 06-12767158 

Speeltijd:     Vanaf 19.30 uur en verder zie rooster 

       Verenigingsgebouw St.Joseph  (maandag) 
       Heiliglevenstraat 4 
       Tel: 0348 - 471473 

Speeltijd:     Vanaf 20.15 uur 
 
 
CONTRIBUTIE 
       Recreatief   Competitie 

Senioren      € 60,00      € 87,00  

Deze bedragen zijn op basis van een half jaar.  De bondscontributie die hierbij 
inbegrepen is kan door de bond veranderd worden. 
De contributie wordt per seizoen (juli t/m juni) in twee gelijke termijnen  
geïncasseerd: op 1 oktober en op 1 februari. 

Voor nieuwe leden is een doorlopende incasso verplicht. 
Voor de huidige leden geldt deze verplichting nog niet, maar het wordt wel 
van harte aanbevolen. 

BANKRELATIE   RABOBANK Utrechtse Waarden e.o.Montfoort 
      Rek. nr. NL55RABO0134 6.800 73 

OPGEVEN VOOR COMPETITIE 

Henny van den Haselkamp Tel: 471146 

WEBSITE:  www.ttv-deschans.nl 

MAIL:   info@ttv-deschans.nl 

INSCHRIJVEN/ AFMELDEN 

Inschrijven en afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij Henk van der Does. 
Let op! Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren per 1 januari of per 
1 juli. 
Indien men na deze datum opzegt is nog een half jaar contributie  
verschuldigd. 



Commissies 

Materialencommissie  Ontspanningscommissie Clubblad 
Dirk Akkermans   Vacature           Brigit Kers 
Joop Muilwijk     

Kascontrolecommissie Clubkampioenschappen Taartentoernooi 
Joop Jansen    Henk van der Sluijs  Dirk Akkermans 
Dirk Akkermans   Ton van Rossum   
res.: Henk Schulten 
  
Sinterklaastoernooi  Ledenadministratie 
Jan de Jong    Henk van der Does 
Brigit Kers     
Albert v.Wieringen   

Kantine     Open Montfoortse  Website 
Henny v.den Haselkamp Henk van der Sluijs  Leo van Paasen 
Henk Schulten   Ton van Rossum 
Jan Tuls     Arjen van Santen    

Ledenwerfcommissie  Jubileumcommissie 
Tom Oostrom   Henny v.den Haselkamp 
Jaap van Houten   Jaap van Houten 
Chris Koetsier   Wout de Bruin 
Johan de Jong 
Brigit Kers 

Ereleden:        Leden van verdienste: 
Joop van Silfhout       Gerrit le Noble 
Arthur Kers   †       Wim Kok   † 
Henk Moolenaar   †      Albert van Wieringen 
Kees de Kamper 
Chris Koetsier 
Herman Ott   † 
Henny van den Haselkamp 
Martin Ewald 

De verantwoordelijkheid voor de publicaties in dit clubblad berust volledig bij de redactie! 
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