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Inleiding 
Het is bijna zomer dus gaan de deuren van onze vereniging weer even dicht. Op 5 juni was de 
laatste speelavond voor senioren en jeugd. Wel is er nog de Jeugd Sportpas die doorloopt tot 
en met 26 juni en is er a.s. zondag een jeugdtoernooi bij Tebunus Alkmaar waar 3 jeugdleden 
aan meedoen. 
Uiteraard zijn er nu al voorbereidende werkzaamheden voor het volgende seizoen zoals het op-
geven van de uren dat we de accommodatie huren, het opgeven van de competitiespelers voor 
de volgende competitie en de promotie voor deelname aan de Rabo Fietsdag op 15 september. 
In deze nieuwsbrief kijken we eerst kort terug op wat er de afgelopen 3 maanden is gebeurd. 
 

Competitie voorjaar 2013 
De competitie is afgelopen en het resultaat is gemiddeld: geen kampioenen 
en geen degradanten. Op de website staan alle eindstanden en percentages 
van de deelnemers. Enkele opvallende resultaten: 

- Handhaving van het 1e seniorenteam in de 2e klasse.  
De komst van René Kloet en wellicht ook een niet al te zware poule hebben hieraan bijgedra-
gen. 

- Een tweede plaats voor het 2e seniorenteam 
Uiteraard heeft Frank Walrave met 89% goed gescoord, maar door het wegvallen van Sjaak 
Brasser door een blessure is het toch een mooie teamprestatie. 

- Bijna promotie van het 1e jeugdteam in de 2e klasse.  
Jeroen de Kraker en Jesse Mevissen hebben met hun percentage van resp. 88% en 79% een 
belangrijke bijdrage geleverd, maar de punten van Maarten Koopmans en Youri Kindt hebben 
ook aan het resultaat bijgedragen. Ze zijn allemaal gegroeid en zullen het volgende seizoen 
weer beter doen. Er wordt dispensatie aangevraagd voor de 1e klasse. 

 
Voorjaarsledenvergadering  
Op 27 maart is er weer de voorjaarsledenvergadering geweest. 
Dit maal op de woensdagavond omdat het even niet anders kon. 
Dit was misschien wel de oorzaak van de gezellige drukte met een 
record aantal aanwezige leden (19).  
Uiteraard was er aandacht voor het feit dat Chris Brethouwer 
zijn functie als voorzitter neerlegt. Dit was al enige jaren bekend, 
maar er is tot nu toe geen vervanger gevonden. 
De penningmeester deed verslag over het jaar 2012. Dit is met een licht verlies afgesloten. De 
kostenbesparende maatregelen hebben zeker geholpen het verlies te beperken. Het blijft 
noodzakelijk te werken aan ledenwerving en ledenbehoud, omdat je niet kan blijven bezuinigen 
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zonder afbreuk te doen aan de aantrekkelijkheid van de vereniging. Er werden nog leuke tips 
gegeven aan het bestuur om hieraan te werken. Die zullen zeker opgepakt worden. 
 
Nieuwe groep bij de jeugd? 
We zijn recentelijk benaderd door Harry de Mooy (niet te verwarren met Harry Mooij die ooit 
bij ons in het eerste team speelde) of hij bij de jeugd met wat kinderen kon komen kijken. Op 
12 mei en 5 juni is hij geweest met een aantal jeugdspelers. Hij heeft aangegeven wellicht voor 
nog meer spelers te kunnen zorgen, waaronder ook meisjes. Dat zou betekenen dat we er in één 
keer een nieuwe groep bij zouden krijgen. Uiteraard moeten we afwachten hoeveel kinderen er 
echt lid worden en moet er besproken worden hoe we dit gaan inpassen. Maar het is natuurlijk 
geweldig als je het nieuwe seizoen met zo’n groot aantal nieuwe jeugdleden kunt beginnen. 
Mocht er een derde groep worden geformeerd, dan is daar uiteraard ook begeleiding voor no-
dig. We gaan hierover in overleg met alle betrokkenen, maar kunnen natuurlijk altijd extra be-
geleiders gebruiken. Zodra er meer bekend is wordt dit gecommuniceerd.  
  
Jeugd Sportpas 
De Jeugdsportpas is op 29 mei van start gegaan. 24 kinderen van de 
groepen 6 t/m 8 van de basisscholen in Heemskerk die zich hadden in-
geschreven voor tafeltennis krijgen een programma voorgeschoteld 
waarmee ze een idee krijgen hoe er bij onze vereniging wordt getraind 
en voor diploma’s wordt gespeeld. Peter Dudock heeft dit jaar de orga-
nisatie in handen. Hij heeft een schema gemaakt voor het begeleiden 
van de deelnemers. 
Er zijn in de afgelopen jaren nog maar weinig kinderen van de Jeugd Sportpas bij ons blijven 
hangen. Wellicht omdat we na de zomervakantie niets meer van ons laten horen of misschien is 
het derde blok niet ideaal en zouden we beter in het eerste blok mee kunnen doen. Organisato-
risch is dat wel wat lastiger. 
We gaan het zien. Uit het nieuws hierboven blijkt dat je soms geluk moet hebben dat iemand 
de vereniging helpt. Wel is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten dat er een tafel-
tennisvereniging is in Heemskerk. 
 

Dwalend door Boven de Baandert 
Wilbert Blom kwam met het idee om onze vereniging en sport te presente-
ren tijdens het evenement Dwalend door Boven de Baandert. Hierbij wor-

den allerlei activiteiten georganiseerd en komt men al wandelend langs de betreffende locaties 
om eraan mee te doen. Een leuk idee, maar zowel vanuit de vereniging (voor de organisatie) als 
het publiek was er weinig belangstelling. Ik wil in ieder geval de mensen die geholpen hebben 
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bedanken namens het bestuur: Chris Brethouwer, Fred de Snaijer, Annie van Opzeland en Lars 
Kerkkamp met zijn ouders. 
Er zijn wel wat volwassenen langs geweest die een praatje maakten, er hebben wat kinderen ge-
tafeltennist, er zijn wat flyers uitgedeeld. Maar we hadden gehoopt op wat meer aanloop en en-
thousiasme om een balletje te slaan. We hebben vaker deze ervaring gehad, bijvoorbeeld vorig 
jaar met de Nationale Sportweek. Het is niet motiverend om steeds weer tijd te steken in 
promotieacties die weinig opleveren. Toch geldt ook hier dat onze naam genoemd is en we hopen 
dat deze bij de mensen blijft hangen. 
 

BSO bij onze vereniging 
Wij zijn niet de enige gebruikers van De Strengh. Toen IeneMiene stopte was 
al snel een vervanger gevonden als gebruiker van de ruimte naast onze speel-
zaal: Buitenschoolse opvang (BSO). Hiermee wordt er gezorgd dat kinderen 
voor en na schooltijd bezig gehouden kunnen worden als er niemand thuis is in 
verband met werk. Dat komt steeds vaker voor. Scholen zijn verplicht dit te 

organiseren als er behoefte aan is.  
Via het gebruikersoverleg zijn er contacten ontstaan en momenteel heeft Sjaak Brasser er al een 
paar keer voor gezorgd dat de kinderen die gebruik maken van de BSO bij ons kunnen tafeltennis-
sen. Er is een blijvende behoefte en we kijken hoe we hier als vereniging aan kunnen bijdragen. 
Uiteraard zorgen we hiermee ook voor een stukje promotie en kan dit ook extra jeugdleden opleve-
ren. 
 
Afbraak gymzalen Heemskerk  
Er waren geruchten dat de gemeente Heemskerk van plan was de komende 
jaren alle bestaande gemeentelijke gymzalen af te breken en te vervangen 
door enkele grotere multifunctionele sporthallen. Toen de tweede sporthal 
aan de sportboulevard in Heemskerk werd gebouwd hebben wij bij de ge-
meente al aangegeven dat zo’n grote hal niets is voor onze sport (minder 
goede verlichting, meer luchtcirculatie en geluid) en ook niet voor onze 
vereniging (geen eigen bar voor de broodnodige inkomsten en hogere huurkosten).  
Het bestuur heeft navraag gedaan en de status van nu is dat het voornemen er is, maar dat er voor-
lopig 1 gymzaal zal worden afgebroken en vervangen door een grote sporthal. Het gaat om de gym-
zaal aan De Velst in de wijk De Die. Waarschijnlijk zal daarna ook de gymzaal aan de Jean Monnet-
straat in de wijk De Maere verdwijnen. Afhankelijk van het succes van deze vervanging en de finan-
ciën van de gemeenten zullen wellicht nog meer gymzalen het veld moeten ruime, maar dan kan nog 
jaren duren. Voorlopig dus geen ongerustheid. 
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Vomaractie 
 Wellicht is het nog niet bij iedereen bekend, maar als men bood-

schappen doet bij de Vomar en een klantenkaart heeft kan men aangeven te willen sparen voor de 
tafeltennisvereniging Heemskerk. Op de website van de Vomar is het volgende hierover te lezen: 
 

Wij willen graag een goede buur zijn! Zo ondersteunen wij via onze klantenkaart 
honderden (sport) verenigingen in ons marktgebeid. Over het totaal bestede bedrag 
keert Vomar Voordeelmarkt eens per drie maanden een percentage uit aan uw 
vereniging. Hoe meer leden een klantenkaart hebben, des te meer de kas van uw 
vereniging wordt gespekt!  

 
Dus als je regelmatig boodschappen doet bij de Vomar, neem dan een klantenkaart en geef onze 
vereniging op als begunstigde. 
Verder wil ik de leden er nogmaals op wijzen dat je je kunt aanmelden voor Sponsorclicks (zie onze 
website). Als je dat doet en je komt op een site van een aangesloten winkel, dan krijg je een melding 
dat je aankopen kunt doen via Sponsorclicks. De vereniging krijgt dan een percentage van het be-
stede bedrag uitgekeerd. Steun de vereniging en meld je aan! 
 
Rabo fietsdag 16 september 2013 
Elk jaar organiseert de Rabobank een fietsevenement voor verenigingen uit de omgeving. Hierbij kan 
elke vereniging tot 1000 euro sponsorgeld verdienen. Elke deelnemer die zich voor onze vereniging 
aanmeldt en die het rondje in zijn geheel fietst (er zijn 3 controleposten) levert 10 euro op. Dit 
hoeven niet alleen leden te zijn. Iedereen mag fietsen voor onze vereniging. Dus familie, vrienden, 
buren, kennissen, neem ze allemaal mee zorg ervoor dat de kaas rinkelt voor onze vereniging. Als bo-
nus heb je ook nog een leuke middag, want de Rabobank doet er alles aan om het tot een leuk eve-
nement te maken met enkele verrassingen onderweg. 
Dit jaar gaan we alle leden persoonlijk vragen zich in te schrijven. De deelname de afgelopen jaren 
was enigszins tegenvallend en we kunnen het geld goed gebruiken. Zet de datum alvast in de agenda! 
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Activiteitenkalender 2013 
 
Activiteit Datum Toelichting 
Jeugd Sport Pas 29 mei 

12 t/m 26 juni 2013 
Tijd: van 17:00 – 19:00 uur 
 

Einde seizoen 2012-2013 
- dinsdag senioren 
- woensdag jeugd/senioren 

 
23 april 2013 
5 juni 2013 

 
 

Jeugdtoernooi Tebunus Alkmaar 15 juni 2013 3 deelnemers van onze vereniging  
Start seizoen 2013 – 2014 
- dinsdag senioren 
- woensdag jeugd/senioren 

 
3 september 
21 augustus 2013 

 
 

Rabo Fietsdag 15 september 2013 Levert geld op voor de vereniging. Ie-
dereen mag meedoen, ook niet leden. 

Bestuursvergadering 23 oktober 2013 De Strengh 
Najaarsledenvergadering 10 december 2013 De Strengh aanvang 20:30 uur 
Kersttoernooi 18 december 20103 Uitnodiging volgt 
 
Ik wens iedereen een fijne zomervakantie en tot volgend seizoen! 
 
Peter Gerritsen  
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