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VAN DE REDACTIE   

Precies anderhalf jaar na ons 50-jarig bestaan hebben we  
dit eindelijk kunnen vieren!  
Wat was het een gezellige boottocht over de mooie Vecht.  
Een prachtig verslag van Albert in dit nummer! 
Natuurlijk foto’s die ook op de website zijn te vinden. 
We hebben ook weer een kampioensteam Duo 4 met  
Henny, Erik-Jan en Marja. Gefeliciteerd! 
Verder o.a. oproepen voor de kantine en de Jaarmarkt. 

De speelavonden van de Sporthal staan in dit blad. 
Over het gebruik van het St.Joseph valt nog niets te zeggen, 
dat wordt later bekend gemaakt. 

Wens een ieder een fijne vakantie! 

Met sportieve groet, 

Brigit Kers 

 



Van de voorzitter 

Als ik dit voorwoord schrijf zit het sei-
zoen er bijna weer op. Alleen het taar-
tentoernooi hebben we nog tegoed. En, 
wat ik heel fijn vind, is dat het taarten-
toernooi weer kan worden georgani-
seerd. 14 aanmeldingen zijn er al bin-
nen bij de secretaris. Die is dus al vol-
op bezig om taarten uit te kiezen en 
misschien wel voor te proeven. 

Als ik terugkijk op het afgelopen seizoen 
dan kan ik vaststellen dat sinds de najaarscompetitie in 2019 
nu in 2022 voor het eerst de voorjaarscompetitie volledig kon 
worden gespeeld. TTV De Schans eindigde zelfs met een 
kampioensteam. 
Duo 4 wist de bloemen aan het eind van de rit in ontvangst te 
nemen. De stralende gezichten op de foto, die ook in de  
IJsselbode te zien is geweest, zegt voldoende.  
Proficiat Marja, Henny en Erik-Jan. 
De andere teams konden zich handhaven en dus  
hebben we geen tranen gezien bij een mogelijk degraderen. 

In het laatste clubblad heb ik al gemeld dat in de  
grafiek van het ledental van de club een neerwaartse lijn is te 
zien. Op dit moment telt de vereniging nog een 38-tal leden. 
Opdracht voor het bestuur en voor ons allen is om die curve 
weer omhoog te laten wijzen. 
Na twee jaar geen Jaarmarkt te hebben gekend vanwege de 
corona hopen we op zaterdag 20 augustus 2022 weer op de 
Montfoortse Jaarmarkt ons gezicht te laten zien.  
Daarbij vragen we ook van jullie – leden – de kraam te bemen-
sen om marktbezoekers te vragen lid te worden en/of we ze 
mogen uitnodigen voor een Invitatietoernooi in het najaar. 



 
Natuurlijk mag niet onvermeld blijven ons Jubileumuitje.  
Tot twee keer toe moest dit worden uitgesteld. Het heeft de 
organisatiecommissie, Henny, Wout en Jaap, heel wat hoofd-
brekens gekost om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen. 
Op zaterdag 7 mei 2022 konden we met partners en al in de 
bus stappen en richting Maarssen de Vecht opzoeken.  
Boten genoeg, maar helaas konden we er niet direct op. 
Maar eenmaal op de boot ontstond een ontspannen sfeer met 
passende muziek en een flamboyante cartoontekenaar.  
In een rustig tempo gleden we door Maarssen, Breukelen, 
Loenen en Nieuwersluis.  
Albert van Wieringen heeft zijn bevindingen van die dag in een 
mooi proza samengevat. 
Verrassend was natuurlijk het door Carrosseriebedrijf Bakker 
aangeboden jack in clubkleuren. Carlos geweldig bedankt! 

We schakelen even naar een lagere versnelling, gaan met  
vakantie en hopen eind augustus uitgerust de draad weer op 
te pakken.  
Met de voorbereidingen voor de Jaarmarkt laten we zien dat 
TTV De Schans er in het najaar weer tegenaan gaat. 

Voor nu bedankt voor jullie loyaliteit aan de club en geniet van 
de welverdiende vakantie. 
Over een kleine drie maanden pakken we ons batje weer vast 
en meppen we er weer lustig op los. 

Uw voorzitter, 
Johan de Jong 

 



EINDRESULTATEN VOORJAARSCOMPETITIE  2022 

Team  1  2e klasse  D 

Leerdam  1  10-75  Arjen  13-24 =  54 % 
SVE  6   10-67  Kees    5-23 =  22 % 
De Schans  1  10-47  Bert  14-20 =  70 % 
VEV  1   10-40  Jan Tuls    8-17 =  47 % 
REGA  4  10-36  Dubbel                5-10 =  50 % 
TTVN  1  10-17 

Team  D1  3e klasse  A 

Bunshot  3  10-39  Tom                    5-10 =  50 % 
Maarssen  1  10-32  Henk    8-18 =  44 % 
VTV  3   10-28  Jaap    2-10 =  20 % 
De Schans  1  10-21  Henny    1-  2 =  50 % 
Woerden  2  10-20  Dubbel    5-10 =  50 % 
Barneveld  1  10-10  

Team  D2  5e klasse  B 

Hilversum  5  10-34  Henk    6-14 =  43 % 
De Schans  2  10-28  Leo    7-14 =  50 % 
Leerdam  5  10-27  Henny  12-12 =100 % 
Fletio  2  10-23  Dubbel    3-10 =  30 %  
DTV Smash  2  10-22 
Traiectum  3  10-16 

Team  D3  6e klasse  G 

VTV  6   10-41  Dirk  12-20 =  60 % 
De Schans  3  10-35  Joop + Merijn      0-  0 =  00 % 
DTV Smash  3   10-23  Henny    5-  6 =  83 % 
SVE  9   10-22  Marja    1-  2 =  50 % 
ZTTV  5  10-19  Erik-Jan   4-  6 =  67 %        
NSV  3               10-10  Leo    2-  2 =100 % 
    Henk    4-  4 =100 %  
                                                   Dubbel    7-10 =  70 %              
Team  D4  6e klasse  F 

De Schans  4    8-36  Erik-Jan   9-10 =  90 % 
Veenland  5    8-24  Henny     9-10 =  90 % 
SVE  8     8-17  Marja  11-12 =  92 % 
Bunshot  7    8-14  Dubbel    7-  8 =  88 % 
HTTC  2    8-  9   
   



Team  1  

Op een 3e plaats geëindigd, meer zat er ook niet in, dus maximaal 
gescoord. Na de vakantie weer 2e klas ballen. 

Team D1 

Team 1 van de duo’s op 1 punt er in gebleven, dus volgend seizoen 
weer 3e klas. 

Team D2 

Team D2 ruimschoots er in gebleven, volgend seizoen weer samen 
verder jongens.. 

Team D3 

Team D3 ging een tijdje gelijk op voor de 1e plek maar moest helaas 
afhaken voor het kampioenschap. Volgend seizoen samen met de 2 
dames uit het 4e  5e klas spelen. 

Team D4 

Team D4 kampioen geworden in de 6e klas, en dus naar de 5e klas. 
Samen met Dirk en Joop naar de 5e klas. 
Proficiat en veel succes in de 5e klas. 

Volgend seizoen starten we weer met 1 team minder, of er moeten 
zich nog wat mensen aanmelden. Erik-Jan Nap stopt komend sei-
zoen en Merijn Essers was al afgehaakt. 

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

Ik wenst iedereen vast een fijne vakantie toe, en we zien elkaar 
weer in het najaar van 2022. 

W.S. Henny van den Haselkamp 



Duoteam 4 kampioen met  
Henny Vermeer, Erik-Jan Nap en Marja van den Pol 
 

DE SCHANS: 51,5 JAAR JONG 

Eindelijk was het zover. 
We konden de 50e verjaardag van onze club vieren.  
Niet alleen feest vanwege het gouden jubileum maar ook feest 
van het (voorlopig) einde van het corona-tijdperk. Geen beper-
kingen zoals mondkapje, zelftest of coronabewijs. Wat heerlijk 
en ontspannen weer. De nodige remmen konden los. 

De organisatie had gezorgd voor heel iets anders dan wij als 
tafeltennisser (m/v) gewend waren. Niet voor of achter de tafel-
tennistafel, geen batje of balletje in de handen en geen rood-
zwarte outfit in korte broek. 

De dresscode was “feestelijk”, m.a.w. we waren vrij in de  
kledingkeuze. En daarin voelen we ons allemaal het prettigst. 
Zelfs directeuren van een landelijke stichting of een landelijk 
opererend bedrijf. 
Halverwege de middag mochten de 57 gasten in een “dubbel-
dekker” stappen. Na zo’n 20 minuten zagen ze vanaf de  
Zuilense Ring ons “thuis” voor de komende uren. 



De boot mochten we nog niet op. Het personeel moest alles 
nog in gereedheid brengen en wachten op de catering. 

Niet alleen het personeel maar ook wij konden wachten.  
Een meevaller was dat het prachtig weer was met een stralen-
de zon. De huidteint werd wat donkerder. 
Het was tevens de gelegenheid om elkaar te leren kennen.  
Of te herkennen. 
Oh, ben jij de partner van die of die? Oh, horen jullie bij  
elkaar? Wat leuk om je na 2 jaar weer te ontmoeten.  

Gelukkig had niemand etalagebenen. Voor zulke benen heb je 
trouwens geen etalage nodig. Over etalage gesproken; de 
boot leek daar wel op. We konden door de grote ruiten de 
voortgang van het gereed maken van de boot nauwlettend 
volgen. 

Ook werden we zoet gehouden met muziek van (lang)  
vervlogen jaren. 



De door de organisatie vastgelegde plaatjesdraaier Semmy 
zette zijn beste beentje voor. Hij maakte gebruik van een bijna 
antieke platenspeler, dito boxen (tevens deksel van de gram-
mofoonspeler) en 78-toeren platen. Nostalgie droop er van af. 
De eerste tonen waren een beetje easy jazz. Mooie achter-
grondmuziek vanaf de achterplecht van de boot. 

Eindelijk mochten we de boot bestormen om de beste plekjes 
in te nemen. Die plekjes waren er genoeg.  
Op de voor- en achterplecht was het lekker vol. Iedereen wilde 
in de buitenlucht. En dat lukte. 
Voor de koffie en thee moesten we nog ’n tijd wachten. Er 
mocht volgens een wet of verordening pas geschonken wor-
den zodra de boot ging varen.  

We leerden dus geduld te hebben; tijd en gelegenheid om bij 
te kletsen en oude koeien uit de sloot (in dit geval de Vecht te 
halen). 
Het bij de koffie horend koekje kwam later en smaakte daar-
door lekker. 
Ja, daar gingen we dan. Met volle teugen genoten we van de 
Vecht en van de vele buitenplaatsen. Menigeen onder ons 
kende deze rivier al fietsend of wandelend. 



Maar op het water is het héél anders en ook mooier. 
Niet alleen veel groen in siertuinen en parken, maar ook  
statige buitenhuizen, ooit gebouwd in de Gouden Eeuw door 
welgestelde Amsterdammers. Veel van die huizen hebben  
inmiddels een andere functie gekregen. 

We gingen noordwaarts en kwamen bij Maarssen langs het 
oudste buitenhuis aan de Vecht: Goudestein. Niet veel later 
sloeg het statige Kasteel Nijenrode ons gade waar Nijenrode 
Business Universiteit is gevestigd.  



Inmiddels waren we toe aan een ander drankje, al dan niet al-
coholisch. Onze Jaap van Houten liet aan de drie personeels-
dames zien dat hij uit het goede hout is gesneden. Logisch als 
je van Houten heet ! 
Na het opnemen van de bestellingen liet hij als een volleerde 
ober zien hoe je zonder te morsen een vol dienblad tussen de 
gasten en de trapjes op en af kan slalommen. 

Het was voor ons een genot om dat te zien maar een nog gro-
ter genot om van het vorstelijk nat te kunnen genieten.  
Laten we ook niet de cartoon tekenaar Radbout vergeten. Hij 
maakte humoristische tekeningen van ons waarbij de spot er 
vanaf droop. Als aandenken aan deze dag mochten we de 
spotprent mee naar huis nemen.  
Een prima zet van de organisatie.  



Al varend, pratend en drinkend passeerden we Nieuwersluis 
waar we duidelijk de Willem III-kazerne konden zien. Nu een 
inrichting voor vrouwelijke gedetineerden, vroeger een militaire 
gevangenis. Bekend bij schrijver dezes die vanuit de kazerne 
in Vierhouten met openbaar vervoer een gestrafte soldaat 
(zonder handboeien) naar Nieuwersluis moest brengen om 
daar opgesloten te worden. De ochtend na de correcte afleve-
ring werd op de radio gemeld dat deze soldaat was gevlucht! 

Bij een sluis had de stuurman/kapitein mot met een voordrin-
ger uit de tegenovergestelde richting. De man was waarschijn-
lijk kleurenblind en zag het rode licht aan voor het groene. 

De wind ging wat liggen en een aangenaam avondzonnetje 
zorgde voor mooie plaatjes. Genieten dus.  

Ook van het prima buffet met alles er op en aan. 
Natuurlijk waren er ook mensen die dachten dat ze maar één 
keer hun bord konden opscheppen. Dus kwamen er aardige 
vrachten langs. 
Hoe dan ook: er was meer dan voldoende. En toen moest er 
nog bollen ijs met fruit naar binnen worden gewerkt. 



Voorbij Loenen keerde de boot net voor de Vreelandbrug om 
de terugreis aan te vangen. Zo hadden we nog weer een kans 
om ook de andere zijde van de Vecht te bekijken. 

Voorzitter Johan de Jong zocht intussen naar de microfoon die 
er niet was. Met zijn welbespraaktheid kreeg hij de aandacht 
van de gasten. 
Hij memoreerde nog eens de oprichting van The Backhand op 
2 november 1970 in café De Plaats. Via met name de kap-
persstoel van Henk Moolenaar steeg het aantal leden gestaag.  
Een zorgwekkend geluid klonk ook: het dalend aantal leden 
sinds het begin van de coronacrisis. De schouders moeten er 
onder om levensvatbaar te blijven. Applaus was er voor de 
speech en natuurlijk voor de organisatie. 

Daarna kreeg Carlos Bakker als directeur van Carosserie Bak-
ker én lid van onze vereniging het woord. Hij was onder de in-
druk van de sfeer bij De Schans en vond het nodig om een 
steentje bij te dragen. Hij stelde voor elk lid van De Schans 
een prachtig fleece jack ter beschikking.  
Uiteraard in de clubkleuren. 

De eerste drie jacks werden door Carlos uitgereikt aan voorzit-
ter Johan de Jong, aan het oudste lid Ron Knip (91 jaar) en het 
langst spelende lid Chris Koetsier (49 jaar). 
De rest van het feest liepen zij als trotse pauwen door de boot. 
Ook hier applaus voor Carlos. 

Precies zeven uur na het vertrek met de bus waren we weer in 
Montfoort. We kunnen zeker nog lang nagenieten van een  
leuke supergezellige tijd. 

Complimenten zijn zeer op zijn plaats voor de organisatie van 
dit feest: Henny van den Haselkamp, Jaap van Houten en 
Wout de Bruin. 

Albert van Wieringen 



 



Carlos Bakker als directeur van Carosserie Bakker én lid van 
onze vereniging was onder de indruk van de sfeer bij De 
Schans en vond het nodig om een steentje bij te dragen.  
Hij stelde voor elk lid van De Schans een prachtig fleece jack 
ter beschikking.  
Uiteraard in de clubkleuren. 

Dit werd enthousiast door de leden ontvangen! 
 



Oproep voor hulp in de kantine 

Hallo allemaal, 

Aangezien er 2 man gestopt zijn met kantine werkzaamheden 
zetten we even een soort advertentie in het clubblad. 

Op dit moment zijn alleen Wout en ik nog beschikbaar voor de 
kantine en dat is aan de magere kant. 

Wie wil ons af en toe helpen om dit probleem op te lossen. 

Werkzaamheden op een duo avond begint om 21.00 à 21.30 
uur. Dus daarvoor kan je gewoon nog even tafeltennissen! 
Eind van deze avond is +/- 24.00 uur.  
Bij een avond met het trio team zullen de tijden iets ruimer ge-
nomen moeten worden. Omdat ik zelf op deze avonden moet 
spelen zal ik zelf de afsluiting verrichten.  

Je hoeft dus niet tot laat te blijven, zeg maar tot rond 24.00 
uur.   

Heb je zin om ons team te komen versterken neem dan con-
tact met mij op zodat we het een ander kunnen bespreken.  

Henny van den Haselkamp 
 

 



                                                                                                           
Nog een oproep voor hulp op de Jaarmarkt 

Op 20 augustus is het na 2 jaar zonder jaarmarkt weer moge-
lijk om er met een kraam te staan. 
Dat is noodzakelijk om ons gezicht te laten zien en nieuwe  
leden te werven. 
We hebben nu 38 leden en dat is veel te weinig voor een  
gezonde club.  
                    
               Het is dus alle hens aan dek! 

       Zet 20 augustus in jullie agenda en help mee. 

We hebben veel flyers om uit te delen. 
Verder vragen we de mensen of we hun e-mail adres mogen 
noteren om hem of haar later in het jaar uit te kunnen nodigen   
voor een invitatie-toernooi.  
Er zal koffie zijn en iets lekkers. 

Wil je meedoen, neem dan contact met mij op, we kunnen dan  
bespreken welk tijdstip voor jou het beste uitkomt. 
Elk uurtje is meegenomen! 

Brigit Kers 

                                      

                                     

 



 



Speel avonden (sporthal) en najaarscompetitie 2022 

donderdag 25 augustus, vrij spelen 
donderdag 01 september,  vrij spelen 
donderdag 08 september,  vrij spelen 
donderdag 15 september,  vrij spelen + 1e competitie avond 
donderdag 22 september,  vrij spelen + 2e competitie avond 
donderdag 29 september,  vrij spelen + 3e competitie avond 
donderdag 06 oktober,   vrij spelen + 4e competitie avond 
donderdag 13 oktober,   vrij spelen + 5e competitie avond 
donderdag 20 oktober,   vrij spelen + 6e competitie avond 
donderdag 27 oktober,   vrij spelen + evt, inhaal avond 
donderdag 03 november, vrij spelen + 7e competitie avond 
donderdag 10 november, vrij spelen + 8e competitie avond 
donderdag 17 november, vrij spelen + 9e competitie avond 
donderdag 24 november, vrij spelen + evt. inhaal avond 
donderdag 01 december,  vrij spelen,+ 10e competitie avond 
donderdag 08 december,           St-klaas avond 
donderdag 15 december,  vrij spelen 
donderdag 22 december,  vrij spelen 
donderdag 29 december,  vrij spelen 
donderdag 05 januari,   vrij spelen, + nieuwjaarsborrel 
donderdag 12 januari,                         clubkampioenschappen 
donderdag 19 januari,   vrij spelen 

De speeltijden zijn altijd van 19.30 uur t/m 22.15 uur, op de avonden dat het 
trio team thuis speelt is dit van 19.30 uur t/m 23.15 uur. 
Aangezien het competitie programma nog niet bekend is kunnen we hier 
nog geen datums aan koppelen. 

De aanvangstijden thuis voor team D2 en 3 is 20.00 uur i.p.v. 19.45 uur.  

Ik wenst iedereen vast een fijne vakantie toe, en we zien elkaar weer in het 
najaar van 2022. 

W.S. Henny van den Haselkamp  

 



UIT DE OUDE DOOS: 
Linkerfoto: boven Frank vd Linden, Kors Verweij, 
Gert-Jan Scholtens; midden Jaqueline v. Dommelen, 
Marja Timmer, Gery Zuidam; onder Pol, Ammerlaan 
Rechterfoto: boven Petra v. Gelder, v. Kuik, Beppie v. 
Silfhout, Peter Jongeneel; midden onbekend,  
Henriëtte v. Gelder, Jaqueline de Kamperen,  
onbekend; onder Peter Jongeneel, Aaldert Pol 
 



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. 

 

 







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 
Henk van der Does     

Kascontrolecommissie Clubkampioenschappen Taartentoernooi 
Dirk Akkermans   Henk van der Sluijs  Dirk Akkermans 
Henk Schulten                   Ton van Rossum   
  
Sinterklaastoernooi  Ledenadministratie     
Brigit Kers    Henk van der Does 
Albert v.Wieringen   

Kantine     Open Montfoortse  Website/PR 
Henny v.den Haselkamp Henk van der Sluijs  Leo van Paasen 
Wouter de Bruijn   Ton van Rossum 
                 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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