
 



 



Clubblad van TTV De Schans, opgericht  2 november 1970 

    september 2022 

BESTUUR 

Voorzitter       Johan de Jong 
        Jan Hoenlaan 91 
        Tel : 0348 - 473481 
        E-mail: jongjcde@hetnet.nl 

Secretaris      Henk van der Does 
        Merodeplantsoen 1 
        Tel : 0348 - 471031 
        E-mail: h.vd.does@hotmail.coml 

Penningmeester     Brigit Kers 
        G. van Damstraat 35 
        Tel : 0348 - 506728 
        E-mail: brigitkers@planet.nl 

Wedstrijdsecretaris      Henny van den Haselkamp 
        Speenkruidhof 13 
        Tel : 0348 - 471146 
        E-mail: h.v.d.haselkamp@planet.nl 

Website/P.R.      Leo van Paasen 
        W. Speelmanstraat 9 
        Tel: 0348 - 474101 
        E-mail: l.van.paasen@hccnet.nl 



VAN DE REDACTIE   

Vol goede moed gaan we beginnen aan hopelijk op alle gebied 
een succesvol tafeltennisjaar. Met mooie competitie-resultaten,  
gezellige toernooien, maar vooral ook veel plezier in het tafel-
tennissen zelf en natuurlijk de 3e helft. 
In dit clubblad het laatste voorwoord van Johan. Helaas stopt 
onze voorzitter er na 16 jaar mee. We zullen zijn inbreng en 
het leiden van onze mooie club node missen. 
Met een succesvolle Jaarmarkt, voor het eerst weer na 2019, 
zijn we dit seizoen begonnen.  
Op 25 augustus opent de Sporthal de deuren voor de eerste 
speelavond. Op 3 oktober kan ook weer gespeeld worden in 
het St. Joseph. 
Wens een ieder veel speelplezier. 

Met sportieve groet, 

Brigit Kers 

 



Van de voorzitter 

Het is nog volop vakantie, maar voor besturen van verenigin-
gen betekent dit niet achteroverleunen en genieten van zon, 
zee, strand, water, bossen en bergen. 
Voordat je het weet, staat het volgende seizoen alweer voor de 
deur.  
Maar voor het zover is, willen we ons als vereniging op de 
Montfoortse jaarmarkt op zaterdag 20 augustus 2022 opnieuw 
presenteren. 
Doel is natuurlijk om bij mensen interesse te wekken voor onze 
mooie tafeltennissport. 
In het vorige nummer van ons clubblad heb ik al aangegeven 
dat het ledental van de vereniging een neerwaartse lijn liet zien 
en dat is helaas de afgelopen maanden niet veranderd.  
Hopelijk kunnen we mensen overhalen om lid te worden of om 
ze uit te nodigen voor een invitatietoernooi. 

Een slinkend ledental heeft ook consequenties voor de inkom-
sten van de vereniging. Hoe minder leden, hoe minder inkom-
sten uit contributie. Daar tegenover staat dat de vaste lasten, 
zoals de zaalhuur, niet minder worden als er met minder men-
sen in wordt gespeeld. 
Dit betekent dat het bestuur op de komende ledenvergadering 
voorstellen zal doen om de vereniging financieel gezond te 
houden. Bepaalde uitgaven schrappen, reserveringen verla-
gen en een kleine contributieverhoging is daarbij onontkoom-
baar. Met uitzondering van de bijdrage voor de NTTB is onze 
verenigingscontributie sinds 2011 niet meer verhoogd. 
Bestudeer de stukken voor de Algemene ledenvergadering die 
je binnenkort in je mailbox vindt dus goed en denk mee over 
het voortbestaan en de toekomst van De Schans. 

In september gaat de competitie weer van start. Dit seizoen 
speelt De Schans met één trio-team en drie duo-teams in de 
afdeling Midden.  



Voor de wedstrijdsecretaris weer een kleine puzzel om het ge-
heel weer rond te krijgen. We hebben bericht gekregen dat 
oud-Schanslid Frank Sangers weer vanuit de Verenigde Staten 
terug is in Nederland en dat hij zich weer graag aansluit bij 
onze vereniging. Hij zal dan ook zijn partijtje meespelen in de 
duo-competitie. 

Voor de recreanten is er alle ruimte om dit seizoen weer de 
nodige slagen uit te delen. Tijdens de besluitvorming op de 
komende ledenvergadering zal duidelijk worden of dit ook nog 
in het St. Josephgebouw zal kunnen plaatsvinden. 
Er waren plannen om op een drietal avonden een trainer te 
contracteren en alle leden in de gelegenheid te stellen om drie 
keer een tafeltennistraining te volgen. Door de corona-perike-
len is dit helaas niet doorgegaan. Het is nu de bedoeling om dit 
in de maand oktober opnieuw te organiseren. Hiervoor zullen 
alle leden worden uitgenodigd. Het is de bedoeling om dit op 
maandagavond in het St. Josephgebouw te laten plaatsvinden. 

Wat toernooien betreft kan worden teruggezien op een  
geslaagd taartentoernooi in juni jl. 
In het komende seizoen staat op 24 november 2022 het Invita-
tietoernooi gepland. We hopen op de Jaarmarkt voldoende 
mensen te kunnen strikken, die zich voor dit evenement laten 
uitnodigen. 
De andere toernooien staan in dit nummer vermeld. Noteer die 
datums al vast in de agenda’s. Dan hoef je die niet te missen. 

Voor de laatste keer schrijf ik dit voorwoord in het clubblad. In 
het bestuur heb ik medegedeeld de functie van voorzitter neer 
te zullen leggen. Na 16 jaar in figuurlijke zin de hamer te heb-
ben gehanteerd en na 48 keer een voorwoord te hebben ge-
schreven, ben ik van mening dat het tijd wordt om iemand an-
ders in de gelegenheid te stellen deze mooie functie te vervul-
len. Ik heb het al die jaren met plezier gedaan. Wel en wee in 
en van de vereniging gedeeld.  



Het was mij een eer uw/jullie voorzitter te mogen zijn. 
Helaas is nog niet bekend wie mij in deze functie zal willen 
gaan opvolgen. 

Mijn wens is dat nog lang onder de vlag van TTV De Schans in 
Montfoort kan worden getafeltennist. Het gaat jullie goed, zo-
wel privé als lid van deze vereniging. 

Uw voorzitter, 
Johan de Jong 

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 kun 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 



TEAMINDELING NAJAARSCOMPETITIE 2022 

Team 1 2e klasse   Rating: 
Arjen van Santen   1301 
Kees de Kamper   1162 
Bert Rademaker   1346 
Jan Tuls    1215 
  Teamrating:   1256 

Team D1 3e klasse   Rating: 
Tom Oostrom   1131 
Henk van der Sluijs   1067 
Henny van den Haselkamp 1251 
Frank Sangers   
  Teamrating:  1150 

Team D2 5e klasse    Rating: 
Leo van Paasen      788 
Henk Schulten       764 
      Teamrating:    776 

Team D3 6e klasse    Rating: 
Dirk Akkermans     658 
Henny Vermeer - v.Silfhout  732 
Marja vd Pol - Timmer    753 
     Teamrating:   714 

    



COMPETITIE-INDELING NAJAARSCOMPETITIE 2022 

Team 1   2e klasse C    Team D1  3e klasse F 
1. De Schans 1                              1. Maarssen 4 
2. Gispen 3                                    2. De Schans 1 
3. Otio 1                                         3. SVO 2 
4. Rega 3                                       4. TVP 4 
5. ATC Almere 3                             5. Woerden 2 
6. Hilversum 8                                6. ATC Almere 1 

Team D2   5e klasse C  Team D3  6e klasse H 
1. De Schans 2     1. Fletio 4 
2. Leerdam 4                                 2. HTTC 1 
3. HTV 2                                        3. De Schans 3 
4. SVE 7                                        4. TVA 2 
5. Hilversum 5                               5. WIK 2 
                                                      6. Bijmaat 5 

 

 



                                Rabo Clubsupport 

De Rabobank Utrechtse Waarden stel weer een groot be-
drag beschikbaar voor activiteiten van lokale verenigingen, 
die meedoen met deze actie. 
Net zoals acht vorige jaren doet jouw club De Schans mee.  

De leden van Rabobank Utrechtse Waarden bepalen hoe dat 
geld wordt verdeeld over de clubs die aan deze actie deel-
nemen. (let op: als je klant bent, ben je nog niet automa-
tisch lid)  

Hoe gaat dat stemmen ? 
Ben je lid van deze bank dan krijg je een persoonlijke stem-
code. Met deze code kun je tussen 5 en 27 september 
2022 maximaal drie stemmen uitbrengen op drie verschil-
lende favoriete clubs. Per club mag je maximaal één stem 
uitbrengen.  

Stemmen kan via internet. Heb je geen computer dan 
kan je bij de Rabobank stemmen met hulp van een me-
dewerker. Ook kan het bij een kennis/familielid die wel 
een computer heeft.  

Hoe meer stemmen onze club verzamelt, hoe hoger de do-
natie voor onze clubkas. Dat geld kan De Schans best ge-
bruiken.  

Vorig jaar zijn er 20 stemmen op onze club uitgebracht. 
Dat was goed voor een mooi bedrag van € 210,56 (€ 10,53 
per stem). Zullen we proberen deze score te verbeteren ? 
Met een kleine 40 leden moet dat toch zeker lukken !  

                   Jouw stem is geld waard!! 



 
Verslag Taartentoernooi 2022 
Ter afsluiting van het voorjaarseizoen was er dit jaar weer het 
roemrijke De Schans Taartentoernooi! 

Hiervoor hadden zich in totaal 16 personen, zowel recreanten 
als competitiespelers, aangemeld zodat er op 4 tafels gedub-
beld kon worden in verschillende samenstellingen.  
De organisatie lag in de bekwame handen van Dirk Akkermans 
en Henk van der Does waarbij er deze keer gebruik werd ge-
maakt van een geniaal lotingsysteem zodat de dubbels voor 
de 5 te spelen rondes volkomen willekeurig samengesteld 
konden worden. 



Er werden 5 rondes (met een pauze tussen ronde 3 en 4) in-
tensief gespeeld om zoveel mogelijk punten te maken. De ge-
scoorde punten telden steeds voor beide spelers van de gele-
genheidsdubbels en de behaalde punten in de 5 gespeelde 
rondes werden voor ieder persoonlijk bij elkaar geteld. De sco-
res werden bijgehouden op de laptop, zodat menselijke reken-
fouten deze keer uitgesloten waren. 

Na de 5 rondes voltooid te hebben, was de volgende ranglijst 
ontstaan: 
Naam       Partij 1  Partij 2  Partij 3  Partij 4  Partij 5  Totaal 
Michiel        37          53          44          42          40         216 
Henk           36          53          36          39          26         190 
Erik-Jan      29          34          44          31          50         188 
Kees         36          43          35          42          32          188 
Detlef          37         43           29          39          32         180 
Gijsbert       37         26           27          31          50         171 
Leo             27          27          36          43          37         170 
Dion            27          34          35          39          24         159 
Gerard        28          26          25          39          32         150 
Carlos         28          32          21          43          24         148 
Johan          37          32         25           22         25          141 
Arie             30          22          36          20          32         140 
Brigit           21          12          36          31          37         137 
Wout           21          22          27          22          40         132 
Pieter          29          27          29          20          25         130 
Pascal        30          12           21          31          26         120 

Taarten waren er voor de nr 1 en 2.  
Michiel Zijlstra en Henk Schulten, gefeliciteerd!! 

De taarten werden na afloop in de kantine uitgereikt en direct 
grotendeels verorberd tot ieders genoegen. 



 

Taartentoernooi 





Toernooien 

Data van toernooien in het seizoen 2022/2023: 

Invitatietoernooi   24 november 2022  

Sinterklaastoernooi     8 december 2022 

Clubkampioenschappen  12 januari 2023 

Open Montfoortse         zondag 19 maart 2023 

Taartentoernooi   25 mei 2023 

                                                            

 

 



                                                                                                      

Speel avonden in Sporthal op de donderdagen 

25 augustus  19.30 - 22.15 uur  

  1 september  19.30 - 22.15 uur   
  8 september   19.30 - 22.15 uur 
15 september  19.30 - 22.15 uur Competitie 
22 september   19.30 - 23.15 uur Competitie     
29 september  19.30 - 22.15 uur  Competitie   

  6 oktober   19.30 - 22.15 uur  Competitie 
13 oktober   19.30 - 23.15 uur Competitie  
20 oktober   19.30 - 23.15 uur  Competitie  
27 oktober   19.30 - 22.15 uur evt. inhaal  

  3 november   19.30 - 22.15 uur Competitie  
10 november   19.30 - 23.15 uur Competitie  
17 november   19.30 - 23.15 uur Competitie  
24 november   19.30 - 22.15 uur Invitatie//inhaal 

  1 december   19.30 - 22.15 uur Competitie  
  8 december   19.30 - 22.15 uur  Sinterklaas  
15 december   19.30 - 22.15 uur 
22 december   19.30 - 22.15 uur   
29 december 
   

De speeltijden zijn dus 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. 

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

 



2023 
 5 januari   19.30 - 22.15 uur Nieuwjaars 
        borrel 
12 januari   19.15 - 23.30 uur Clubkampioen 
                                                                                    schappen 
19 januari   19.30 - 22.15 uur 
26 januari   19.30 - 22.15 uur 

  2 februari   19.30 - 22.15 uur 
  9 februari   19.30 - 22.15 uur 
16 februari   19.30 - 22.15 uur 
23 februari   19.30 - 22.15 uur 

  2 maart   19.30 - 22.15 uur 
  9 maart    19.30 - 22.15 uur 
16 maart    19.30 - 22.15 uur 
23 maart   19.30 - 22.15 uur 
30 maart   19.30 - 22.15 uur 

  6 april   19.30 - 22.15 uur 
13 april   19.30 - 22.15 uur 
20 april   19.30 - 22.15 uur 

11 mei    19.30 - 22.15 uur 
25 mei   19.30 - 22.15 uur   Taartentoernooi 
                                                                                              
   

De tijden in het voorjaar 2023 dat ons trio team thuis speelt 
worden de sluitingstijden nog aangepast naar 23.15 uur. 

      



Speelavonden St. Joseph 

Oktober     : 3-10-17-24-31 

November : 7-14-21-28 

December : 5-12-19 

 

Jaarmarkt 2022 

Zaterdag 20 augustus 2022.  
Drie jaar geleden werd er in augustus 2019 voor het laatst een 
Jaarmarkt georganiseerd. 
In 2020 en in 2021 kon de Jaarmarkt vanwege de coronamaat-
regelen niet doorgaan.  
Nu mocht het weer. 



Het bestuur van onze tafeltennisvereniging heeft die mogelijk-
heid met beide handen aangegrepen om weer aan de weg te 
‘timmeren’. 
Een standplaats werd gereserveerd en wel tegenover het Kas-
teel Montfoort. Door de poort komen veel bezoekers de Jaar-
markt op. 
Om 08.00 uur wordt de kraam voorzien van vlaggen, het 
spandoek “Balletje slaan en/of balletje eten”, een shirt, twee 
jacks, ballonnen, twee statafels, flyers, clubbladen en een 
hoeveelheid gehaktballetjes. 
Koffie wordt geregeld in Antonius en als om 09.00 uur de markt 
begint zijn we er klaar voor. 
Met de bemensing in clubshirt en voorzien van de rode  
De Schans-petjes moeten we als vereniging wel opvallen. 
Als we de eerste naam kunnen noteren, is het inmiddels  
11.00 uur. Dan komt de markt echt op gang.  
De gehaktballetjes vinden gretig aftrek en de lijst met namen 
begint te groeien. 
Er zijn dus echt wel mensen die zich laten verleiden tot het af-
geven van hun naam om dan te zijner tijd een uitnodiging te 
ontvangen voor een te organiseren Invitatietoernooi. 
Daarnaast zijn er ook mensen die de flyer in ontvangst nemen 
en er nog eens sterk over na zullen denken.  
Zeven uur later staan er 14 namen en mailadressen op onze 
lijst. Zij krijgen een uitnodiging om kennis te maken met TTV 
De Schans. 
Een mooi resultaat waar we in het najaar mee verder kunnen 
en waarbij we hopen dat ze op de uitnodiging t.z.t zullen in-
gaan en het spel en de sfeer in de vereniging zullen weten te 
waarderen door lid van onze club te worden. 

Dank voor alle leden die aan de organisatie van de Jaarmarkt 
hun steentje hebben bijgedragen. 

                                Johan de Jong 



 

 



 

 

 



Michiel had spontaan een soort parcours uitgezet voor    
balletje hooghouden. 



Leden die een defibrillator kunnen bedienen 

Tom Oostrom 
Henk van der Does 
Detlef Stolker 
Dirk Akkermans 

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      € 59,00      € 86,00  

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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