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Inleiding 
Na de eerste lentedagen van het jaar is het nu weer een koude week half maart. Nog anderhal-
ve week en dan moet het lente zijn. Met temperaturen tot -6 kan je dat moeilijk geloven.  
De maand maart is ook het moment dat we terugkijken naar het afgelopen jaar met een leden-
vergadering waarvoor alle jaarverslagen worden gepresenteerd aan de leden. De stukken wor-
den binnenkort opgestuurd. Er is steeds weer de hoop bij het bestuur dat dit de belangstelling 
van leden en ouders van jeugdleden krijgt, maar we zijn toch elke keer een 
beetje teleurgesteld over de opkomst. Wellicht . . . . 
Dit jaar is er een extra belangrijk onderwerp, want de voorzitter treedt af 
en stelt zich niet meer herkiesbaar. Omdat er nog geen vervanger is gevon-
den zal er een oplossing moeten worden gevonden tijdens de vergadering.  
De competitie is bijna halverwege en er komt al wat tekening in de verschil-
lende poules bij de jeugd en senioren. Kijk elke week op onze website en volg de prestaties van 
de teams. 
Er zijn de afgelopen maanden weer heel wat diploma’s uitgereikt aan jeugdleden die hiermee 
hebben aangetoond vooruitgang te boeken.  

Van tijd tot tijd zijn er jubilarissen bij de vereniging. Afgelopen jaar was ik daar 
een van. Volgend jaar is het de vereniging zelf die een feestje heeft te vieren, 
want dan bestaat ze 60 jaar. Voor diegenen die het leuk vinden om deel uit te 
maken van een eventueel op te richten feestcommissie, kom dan naar de 
ledenvergadering. Daar zal dit onderwerp aan de orde komen. 

 
Voorjaarsledenvergadering 2013 
Op 27 maart wordt de voorjaarsledenvergadering gehouden. Inderdaad, dat is een woensdag. 
Door omstandigheden is het niet handig om de ledenvergadering op maandag te houden. Op 
donderdag is De Strengh niet vrij en in het weekend (inclusief vrijdag) verwacht het bestuur 
geen animo. Dan blijven dinsdag en woensdag over. Op de dinsdag moeten we wachten tot na de 
competitie. De eerst mogelijke datum is dan 23 april. Volgens de 
statuten moeten de ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording 
aflegt aan de leden over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar voor 
31 maart van het lopende jaar worden gehouden. Afwijking hiervan ver-
eist toestemming van de leden. Het bestuur heeft daarom gekozen voor 
de woensdagavond. We willen dan wel om 20:00 uur straten zodat bij een 
vlot verloop van de vergadering de leden alsnog een balletje kunnen slaan. 
Bijkomend voordeel is dat er geen extra kosten zijn voor de huur van De 
Strengh.  
Belangrijke onderwerpen op de ledenvergadering zijn het aftreden van onze voorzitter (verder zon-
der voorzitter?) en het jubileumjaar 2014 (gaan we dit vieren). Meer hierover kan je lezen in de 
stukken bij de ledenvergadering die binnenkort middels een email worden verspreid.  
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Competitie voorjaar 2013 
De competitie is al weer bijna halverwege. Dus een mooi moment om eens te 
kijken hoe alle teams er voor staan.  
Het eerste team bij de jeugd heeft een zwaar weekend achter de rug. Op 

vrijdagavond werd een uitgestelde wedstrijd gespeeld tegen Spirit 2. Het uitstellen heeft heel 
wat voeten in de aarde gehad, maar het heeft wel een 6-4 overwinning opgeleverd. Een mooi re-
sultaat omdat Spirit 2 koploper is. De wedstrijd tegen Limmen 1 op zaterdag (een dag later 
dus) werd ook met 6-4 gewonnen en dat levert een onderlinge voorsprong op van 10 punten. Het 
team staat nu 3e en wie weet zit er meer in.  
Het tweede jeugdteam doet het een stuk beter dan de afgelopen competitie. Ik kan met rede-
lijke zekerheid voorspellen dat ze halverwege op de tweede plaats staan. Helaas is het een pou-
le met 5 teams, waardoor er twee wedstrijden minder worden gespeeld. Het team heeft na 4 
wedstrijden 23 punten. De Roemer 1, waarvan ze met 8-2 verloren, kan ze met de volgende 
wedstrijd tegen de nummer laatst inhalen. Toch zie ik nog kansen in de tweede serie wedstrij-
den. Een beter resultaat tegen De Roemer 1 is dan wel vereist. 
Het eerste team bij de senioren probeert voor de zoveelste keer zich te handhaven in de 
tweede klasse. Door de komst van René Kloet hoopt het team deze wens uit te laten komen. De 
start van deze competitie is veelbelovend en hopelijk kunnen 
de spelers dat bekronen met een goed resultaat tegen HBC 
komende vrijdag. Er is een achterstand van 6 punten op 
Nieuw-Vennep die een wedstrijd meer heeft gespeeld en van 7 punten op HBC zelf. Belangrij-
ker is de voorsprong op The Victory en AMVJ, resp. 4 en 5 punten.  
Sinds 2002 is het nooit meer gelukt 2 keer achter elkaar 2e klasse te spelen. We doen er dit 
seizoen alles aan om dit nu wel te halen. 
Het tweede team staat op een mooie tweede plaats, 4 punten achter Tempo Team. Helaas is 
Sjaak geblesseerd. Hopelijk kan hij weer gauw meespelen.  
Het derde team staat op de voorlaatste plaats, maar met een ruime voorsprong op Tazano door 
een mooie 9-1 overwinning afgelopen week. Dat betekent dat er geen degradatiegevaar is. 
De standen staan elke week op onze website. Zondagavond zijn alle standen in principe bijge-
werkt. 
Het vierde team staat keurig bovenaan ondanks hun eerste verlies afgelopen vrijdag tegen DO-
KO. Ook in dit team is een geblesseerd, Bruno, en hij heeft het hoogste percentage. Bij een 
snelle terugkeer is er nog van alles mogelijk. 
Het vijfde team zit in een poule van 5 waardoor het aantal gespeelde wedstrijden nooit gelijk is 

en de tussenstand geen goed beeld geeft. Bovendien moet er nog een 
wedstrijd worden ingehaald. Als de komende week twee goede resultaten 
worden behaald, kunnen ze zomaar in de middenmoot staan. Waarschijnlijk is 
Nootwheer te sterk voor de andere teams en zal kampioen worden. Mijn 
complimenten voor die met zijn 85 jaar nog steeds goed meedraait in de 6e 
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klasse. 
Het zesde team staat bovenaan maar Oranje Zwart, waar net met 6-4 van verloren is, heeft 
nog een wedstrijd tegoed. Hier valt nog niets te voorspellen, behalve dat het team zeker niet 
onderin zal eindigen.  
Al met al een positief beeld wat moed geeft voor de rest van de wedstrijden. Iedereen veel 
succes en beterschap voor de geblesseerden. 
 
Diploma’s 
Al jaren werken we bij de jeugd met een trainingsprogamma met 4 niveaus om de basis van het 
tafeltennis aan de spelers te leren. Bij elk niveau hoort een door de vereniging zelf gemaakt 
diploma.  De volgende jeugdspelers hebben recentelijk een diploma ontvangen: 

 
 
 
 
 

1 ster 2 sterren 3 sterren 
 Jimmy Roodzant  Annebel van Bergenhene-

gouwen 
 Lars Kerkkamp 

 Tonny Son  Sergio Bulte 
 Hashem Haj Yahya   Youri Rasch 
  
Op onze website staan onder Jeugd/Nieuws foto’s van de trotse bezitters. 
 
Jubilarissen 
De volgende leden hebben een oorkonde ontvangen in verband met hun jubileum bij de club: 

 
   Sjaak Brasser 25 jaar 
   Peter Gerritsen 40 jaar 
 

Ik moet wel even slikken als ik 40 jaar zie. Niet alleen omdat dit iets zegt over mijn leeftijd, 
maar ook omdat ik zoveel fijne herinneringen aan deze vereniging heb. Het is als een soort fa-
milie geworden, zeker de leden die ik al zo lang ken. Dankzij de zoon van Jan Boer (bekend uit 
de Heemskerkse politiek) ben ik met tafeltennis begonnen. Eerst op de tafel in huize Boer en 
later bij de tafeltennisvereniging. Dat was in hetzelfde jaar dat ik naar de middelbare school 
ging.  
Van de eerste jaren weet ik niet meer zoveel. Mijn jeugdbegeleider was toen Henny van der 
Kolk. Er speelden toen 4 Peters bij de jeugd: Peter Vendel, Peter van der Kolk, Peter Ritmees-
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ter en ik. Ik kom Peter Ritmeester af en toe tegen tijdens een competitiewedstrijd. Heel leuk 
om hem dan weer te spreken.  
Bij de senioren heb ik tijdens mijn studententijd heel veel uren gemaakt op de club. Ik was er 
bijna dagelijks. Ik hielp IJs Bruin op donderdag met de begeleiding van 3 jeugdgroepen, was 3 
jaar zaalwacht bij de jeugdcompetitie en ondersteunde later ook Tiny van der Kolk bij het ma-
ken van het clubblad. Ik heb heel veel verslagen geschreven. Jammer dat we toen niet al com-
puters hadden, maar gelukkig heb ik nog een hele stapel oude clubbladen. 
Jarenlang heeft onze vereniging het Heemskerk toernooi georganiseerd in de Prinsenhal. Daar 
hebben we veel lof voor ontvangen. Zelf was ik niet zo’n toernooispeler. Ik heb er ook niet veel 
prijzen gewonnen, behalve onze eigen clubkampioenschappen. 
We waren in die tijd een van de grootste tafeltennisverenigingen van Noord-Holland met zo’n 
200 leden. In 1986 kwam ik in het bestuur. Dat was het jaar dat is was afgestudeerd en niet 
had verwacht meteen een baan te vinden. Ook dit is al 
weer meer dan 25 jaar geleden en al die tijd ben ik ben 
secretaris geweest. Ik vind schrijven nu eenmaal leuk. 
Helaas ging de jeugdafdeling steeds slechter. In 1991 
was het afgelopen en begon een wat mindere periode van 
de vereniging. Die sla ik daarom graag over. 
Uiteindelijk belandde ik in het eerste team van de senio-
ren. Op de website van de NTTB kan je je eigen TT-kaart 
opvragen met jouw resultaten in de competitie vanaf 
1999. Zie hiernaast als voorbeeld een deel van de gege-
vens van mijn TT-kaart (V=voorjaar, N=najaar). 
In 2004, na de verhuizing naar de nieuwe accommodatie 
heb ik voorgesteld de jeugdafdeling nieuw leven in te bla-
zen. Ik ben daar nog steeds trots op. Het was niet alleen 
een succes (van 2006 t/m 2012 gemiddeld zo’n 20 jeugd-
leden per jaar), het compenseerde ook een grote daling 
van het aantal senioren (-10 in 2005 en – 8 in 2006).  Sa-
men met Erv Griffith hebben we het trainingsprogramma 
samengesteld en dankzij Alexandra Brethouwer hebben 
prachtige diploma’s. Het is best veel werk, maar ik doe 
het met veel plezier. Ik hoop dat dit plezier ook blijft, 
want de afgelopen jaren nam ik teveel hooi op mijn vork 
en dat leidde af en toe tot ontevredenheid van mijzelf over de kwaliteit van mij werk. Vandaar 
de inventarisatie voor ondersteuning van het bestuur.  
Ik ben in ieder geval dankbaar voor de vele plezierige jaren die ik heb gehad binnen de vereniging. 
Van mij mag er nog best 40 jaar bij. Ik zal proberen een voorbeeld te nemen aan Henk de Vries. Ik 
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heb mijn levensstijl er al op aangepast: verantwoord sporten, gezond eten, ontspanning en meer sla-
pen.  
 
Ledengroei 
Dankzij een groeiende jeugdafdeling is het aantal leden weer terug op 45. Wie had gedacht dat 

er na ruim 7 jaar het aantal jeugdleden nog op 17 staat. Landelijk is er sprake van 
een grote terugloop, dus doen we het als kleine vereniging best goed. We zullen 
dit jaar ook weer meedoen aan de Jeugd Sportpas en door een reminder na de 
zomervakantie te sturen hopen we hier meer nieuwe leden door te krijgen dan in 
de afgelopen jaren.  

Verder moet onze energie worden gestoken in de promotie van de woensdagavond. Meer recre-
anten zijn er nodig om deze avond gezelliger te maken. Het bestuur zoekt naar manieren om dit 
te bereiken. Wellicht helpt het als er ook competitie wordt gespeeld op de woensdag of als er 
meer evenementen worden georganiseerd, zoals een toernooi voor invitees van leden. Denk ook 
mee met het bestuur en breng jouw ideeën in zodat we er op de ledenvergadering over kunnen 
praten. 
 
Activiteitenkalender 
Activiteit Datum Toelichting 
Voorjaarsledenvergadering 27 maart 2013 Op woensdag ! 

Aanvang 20:00 uur. Uitnodiging volgt. 
Paastoernooi 3 april 2013 Uitnodiging volgt. 
Bestuursvergadering 2 mei 2013  
Finaleavond bekercompetitie 3 mei 2013 Halve finale en finale 
Jeugd Sport Pas mei-juni 2013 Weken nog niet bekend. 

Tijd: van 17:00 – 19:00 uur 
Tijdens JeugdSportPas slechts 1 uur training 
voor alle jeugdleden: 19:15 – 20:15 uur.  

Einde seizoen 
- dinsdag senioren 
- woensdag junioren/senioren 

 
23 april 2013 
13 juni 2013 

 
 

 
Peter Gerritsen  
 

 
  www.ttv-heemskerk.nl  


	Inleiding

