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Openingstijden zaal
Dinsdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

18.30 – 20.00 uur
19.45 - 23.30 uur
18.45 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 24.00 uur
20.00 - 23.30 uur
12.30 - 16.30 uur

training jeugd
senioren (tijdens de competitie tot 24.00 uur)
training jeugd
senioren, indien plaats eventueel ook voor de jeugd
senioren tijdens competitie
senioren (tijdens de competitie tot 24.00 uur)
training, uitsluitend tijdens thuiswedstrijden jeugdcompetitie

Op de speelavonden is het wijkzaaltje vanaf 19.30 uur geopend tot ten minste 24.00 uur. Sluitingstijd is vanaf dat
moment afhankelijk van het op die avond bardienst draaiende verenigingslid. Slechts een dienstdoende
barman/vrouw of een bestuurslid mag het wijkzaaltje openen.
Op zaterdag is het wijkzaaltje (uitsluitend tijdens de jeugdcompetitie) geopend vanaf 12.30 tot 16.30 uur.
Contributie: jeugd
€ 25,- per kwartaal, dient vooraf te worden voldaan.
senioren € 30,- per kwartaal, dient vooraf te worden voldaan.
IBAN nummer NL86INGB003390659
t.n.v. “TTV Papendrecht" te
Papendrecht
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Van de voorzitter
Daar zit je dan, want als “nieuwe voorzitter” moet je ook een
voorwoord schrijven voor het jaarverslag. Het lijkt in eerste
instantie lastig, maar als ik er even voor ga zitten vind ik zo veel
activiteit binnen onze vereniging waar ik graag wat over zou wi llen
schrijven. Eigenlijk veel te veel voor maar één jaarverslag.
Algemeen
Het afgelopen jaar hebben we onze positie in de regio versterkt.
Niet alleen omdat we mede door ledenwerving hebben kunnen
zorgen voor een aanwas van het ledenaantal, maar ook omdat we
helaas moeten constateren dat veel andere verenigingen een
terugloop in het aantal leden heeft ervaren. Inmiddels behoren wij
tot de grotere verenigingen. Dat is iets om trots op te zijn, maar
schept aan de andere kant de plicht om er samen voor te zorgen
dat het tij niet zal keren.
Jeugd
De bloei van onze vereniging komt vooral tot uitdrukking bij het groeiend ledenaantal bij de jeugd. Aan het
eind van 2016 kunnen we zelfs besluiten om de volgende competitie een extra jeugdteam aan de
competitie deel te laten nemen.
Dat jeugdleden ook van belang zijn voor de stabilisering van het aantal leden bij de senioren is heel
duidelijk nu we zien dat steeds meer jeugdleden ook bij de senioren willen spelen als ze daar de leeftijd
voor hebben.
De kwaliteit van de training die verzorgd worden door Bas Bisschop en Annika Mars, ledenwerving op
scholen, de toernooien die worden georganiseerd door Simon van Sintmaartensdijk en de overige
activiteiten die met een legertje vrijwilligers worden georganiseerd zijn van e norm belang om jeugd binnen
te kunnen halen en houden. Die hele jeugdafdeling wordt aangestuurd en bijeen gehouden door Kevin
Nugteren.
Verjonging in het bestuur
Niet omdat er nu een iets jongere voorzitter is, maar vooral omdat Kevin Nugteren als jongste bestuurslid
nu een leeftijdsmaatje heeft gevonden in Bas Hardenberg, maakt dat we een wat jonger bestuur hebben
met andere invalshoeken en nieuwe ideeën. Een ontwikkeling die we graag meemaken.
Huisvesting
Jan van Dalen schreef in zijn laatste jaarverslag dat we voorlopig nog in onze speelzaal konden blijven.
Helaas zijn we in het afgelopen jaar in kennis gesteld van andere plannen.
De Gemeente Papendrecht wil over enige tijd de zaal gaan afstoten. We willen en mogen met de gemeente
meepraten en meedenken over alternatieve speelruimte. We zien ons voor een belangrijk en serieus
probleem geplaatst en we willen een commissie formeren die het bestuur zal gaan ondersteunen in dit
traject.
Financiën
Als vereniging draaien we financieel goed. Met dank aan onze penningmeester Patrick van Vooren, die met
assistentie van Rin Visser ons vermogen in de gaten houdt.
We prijzen ons gelukkig dat we de contributie al weer sinds 2015 op hetzelfde bedrag hebben kunnen
houden en dat consumptieprijzen nog steeds zeer acceptabel kunnen blijven. Waakzaam zijn op
mogelijkheden om subsidie te krijgen voor ondernomen activiteiten dragen bij aan de financiële positie.
Een extra impuls werd dit jaar gegeven door deelname aan de Grote Clubactie. Onder leiding van Annika
Mars hebben de jeugdleden voor extra inkomsten gezorgd. Die inkomsten zullen hun bestemming dan ook
binnen de jeugd vinden, zo is het plan.
Verder dank aan onze sponsors (zie hun logo’s elders in dit document), want die zorgen er voor dat we
beschikken over prima materialen.
Jaarverslag 2016
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Door Nico van Meeteren zijn onderhandelingen gevoerd met een nieuwe sponsor: Game 11. In 2017 zullen
we het contract gaan ondertekenen.
Competities
Zie voor een volledig overzicht van de competitie en de uitslagen 2016 van jeugd - en seniorenteams, de
elders in dit verslag opgenomen resultaten. Overigens, als je regelmatig onze website bezoekt, dan ben je
waarschijnlijk al op de hoogte, want de actualiteit van onze site wordt in de gehele regio geroemd. En dat
met dank aan Jan Tillemans, onze vicevoorzitter en webmaster.
Andere activiteiten
Niet alleen de trainingen of de competitie, maar ook de andere activiteiten laten zien dat we een levendige
vereniging zijn. Traditionele toernooien en de jaarlijkse seizoensopening worden afgewisseld met een
toernooi waarbij de opzet totaal anders is omdat je door kan stromen naar een eindfase waarin je met een
dubbelpartner speelt. Bij weer een heel ander toernooi is plotseling een ware kerstvrouw aanwezig. Sint
Nicolaas heeft van zich laten horen. Er heeft een heus tafeltennishuwelijk plaatsgevonden tussen Laurens
en Michelle. Klaverjassen, nog steeds onder leiding van Gijs Ton, doen we nu ongeveer om de drie weken.
Kortom er is voldoende te doen of te beleven.
Dagelijkse zaken
Vaak wat onderbelicht is de dagelijkse gang van zaken binnen ons gebouw. Denk aan inkoop van materiaal
en kantineproducten zoals door Nico van Meeteren wordt verzorgd, maar ook aan onderhoud uitgevoerd
door Ewout van Lambaert en zijn vader Rob. De ledenadmin istratie wordt bijgehouden, sleutels worden
beheerd, de zaal wordt op tijd geopend en allerlei andere klussen zoals opruimen van boodschappen wordt
verzorgd. Moos Markesteijn neemt dat bijna dagelijks voor zijn rekening.
Ziekenboeg
Het afgelopen jaar zijn er weer de nodige problemen geweest met de gezondheid van leden of hun
familieleden en (vervelend genoeg) hebben er ook ernstiger gevallen plaatsgevonden. De enige reden dat
ik dit nu noem is enerzijds om te bewerkstelligen dat we elkaar op de hoogte houd en en anderzijds de
‘thuiszitters’ dan ook (bijvoorbeeld) een kaartje sturen. We willen een sociale vereniging zijn en blijven.
Tot slot
Vanaf deze plaats wil ik alle leden van onze vereniging, of je nu genoemd bent of niet, die op welke wijze
dan ook hebben bijgedragen aan het ‘reilen en zeilen’ van onze clubactiviteiten, hartelijk dankzeggen voor
hun inzet. Laten we er met elkaar opnieuw een mooi jaar van maken.

Rob van den Bos, voorzitter
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Uitnodiging voor de algemene
ledenvergadering 2017
Sportvrienden,
Hierbij nodig ik jullie uit tot het bijwonen van de statutaire ledenvergadering van onze vereniging, welke zal worden
gehouden op woensdag 5 april 2017 in de wijkzaal van onze speelzaal, aanvang 19:30 uur.
De notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van zowel 13 april 2016 als van 7 december 2016 zijn in dit verslag
opgenomen onder de pagina’s 8 t/m 12.
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling notulen van de (Algemene) Ledenvergaderingen van 13-04-2016 en 07-12-2016
3. Jubilarissen
4. Ingekomen stukken
5. Mededelingen van het bestuur
6. Vaststelling algemeen jaarverslag over 2016
7. Bespreking van de financiën over 2016, t.w.:
a. Financieel verslag over 2016;
b. Verklaring kascontrolecommissie;
c. Verlenen van décharge aan bestuur (penningmeester);
d. Benoeming kascontrolecommissie.
8. Bestuursverkiezing
a. Periodiek aftreden bestuurslid Patrick van Vooren, hij stelt zich herkiesbaar
b. Periodiek aftreden bestuurslid Jan Tillemans, hij stelt zich tevens herkiesbaar
9. Rondvraag
10. Sluiting
Papendrecht, 7 maart 2017
Moos Markesteijn, secretaris
Tel.: 078 - 615 82 39
E-mail: mark.steijn@gmail.nl
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Notulen algemene ledenvergadering 13 april 2016
Datum: 13 april 2016
Aanvang: 19:30u.
Notulist: Annika Mars
Voorzitter(s): Jan van Dalen/Rob van den Bos
Aanwezig: Gijs Ton, Jan Schoon, Hans Boer, Nico van Meeteren, Rob van den Bos, Niek van Westen, Patrick van
Vooren, Moos Markesteijn, Rin Visser, Adino Bosch, Jacqueline van der Spek, Jan van Dalen, Hanno van
Sintmaartensdijk, Ron Keereweer, Dennis den Boer, Annika Mars, Kevin Nugteren, Jan van Dalen, Piet den Dikken,
Jan Tillemans, Bas Hardenberg, Gijs Ton, Nazim Gündem, Nick van Leeuwaarden en Drago Bikarevic.
Afgemeld: Raymond van der Linden, Menno Nugteren, Winnie van Rooij, Harm Hoogendoorn, Erik van Holten. Kees
Jongkind, Richard Koekkoek, Erwin Verhaert, Herman Erkelens, Ina Wiekart, Simon van Sintmaartensdijk en Dinh Duc
Dao.
Opening
Algemene ledenvergadering wordt geopend door Jan van Dalen, iedereen wordt van hartelijk welkom geheten. De
agenda van de dag wordt even kort besproken. Jan van Dalen vraagt of van tevoren nog punten toegevoegd moeten
worden. Niemand heeft een punt toe te voegen, dus wordt de vergadering gestart.
Vastellen notulen van de (algemene) ledenvergadering van 15-4-2015 en 09-12-2015
Vergadering 15-04-2015: de notulen is unaniem goedgekeurd en zodoende officieel vastgesteld.
Vergadering 09-12-2015: de notulen is unaniem goedgekeurd en zodoende officieel vastgesteld.
5 Jubilarissen
Naam
Eric Koele
Gerda Deumer
Nico van Meeteren
Jan Schoon
Gijs Ton

Aantal jaar lid
25 jaar
40 jaar
40 jaar
50 jaar
50 jaar

Presentje
Pennenset
Pennenset
Pennenset
Lintje met 50 erop + bloemen
Lintje met 50 erop + bloemen

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen
We zijn erg blij met het groeiend aantal jeugdleden binnen de vereniging. Degene die daar een grote rol in heeft
gespeeld is Bas Bisschop, die al een tijdje bezig is scholen te benaderen. Het gevolg van deze actie is dat de groepen
te groot worden en dat er een extra trainingsavond bij komt op de vrijdag.
De club heeft nu 118 leden, dat is heel uniek. Bij andere verenigingen wordt het aantal leden
minder, maar wij houden ons staande.
Vraag: gaan de extra trainingen extra kosten met zich brengen.
Antwoord: nee dit gaat geen extra kosten met zich brengen, hooguit een half uurtje meer zaalhuur, aldus Patrick van
Vooren.
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Piet den Dikken stopt met het organiseren van toernooien.
Niek vraagt om een groot applaus voor Piet den Dikken vanwege zijn vele inspanningen in het
verleden voor de vereniging.



Gijs Ton treedt af als algemeen bestuurslid. Hij blijft nog wel de klaverjasavonden organiseren.

Jaarverslag 2016

De volgende vragen worden gesteld:
Vraag: door wie wordt de organisatie van toernooien overgenomen?
Antwoord: daar moeten we nog naar kijken, dit punt wordt op 20-04-2016 besproken bij de bestuursvergadering.
Vraag: iemand vraagt of er voortaan bcc gebruikt kan worden om te e-mailen in plaats van cc.
Antwoord: we zijn op dit moment bezig dit goed te krijgen.
Vaststelling algemeen jaarverslag 2015
Het jaarverslag over 2015 wordt door Jan van Dalen doorgenomen en door de vergadering vastgesteld met dank aan
Moos Markesteijn (de secretaris) voor het samenstellen.
Bespreken van de financiën over 2015
Het woord wordt aan de penningmeester gegeven, deze licht de begroting toe.
Financieel verslag over 2015
- De winst is een positief saldo als gevolg van contributieverhoging, toename van het aantal leden en
een verhoogde baromzet.
- De kosten zullen volgend jaar toenemen als gevolg van reeds aangekondigde contributieverhoging
van de NTTB. Dit is waarschijnlijk volgend jaar weer het geval.
- De huurprijs per uur is dit jaar nauwelijks gestegen (geïndexeerd). We hebben de zaal wel meer
uren gehuurd, waardoor de totale huurkosten gestegen zijn.
- Voor het kindertafeltennisfeest wordt een vergoeding door de NTTB en door de gemeente gegeven.
Dit verklaart de daling van de kosten hiervoor.
Dat levert dus een positief eindresultaat van 1.000 euro op, dat is bijna gelijk aan het eindresultaat van 2014.
Vragen naar aanleiding van de toelichting door de penningmeester.
Vraag: is de stijging van de baromzet een gevolg van het aantal klaverjasavonden?
Antwoord: dat wordt niet apart genoteerd, dus dat kunnen we niet achterhalen.
Vraag: mogen er andere activiteiten georganiseerd worden?
Antwoord: ja, mits het intern is (alleen voor eigen leden). We nemen dit mee in de bestuursvergadering.
Vraag: hebben we nog een jubileumfeestje bij 70 jaar?
Antwoord: nee, dat doen we bij 75 jaar. Dat is vastgesteld bij de vorige notulen.
Verklaring kascontrole
De kascontrolecommissie keurt het financieel verslag over 2015 goed.
De Penningmeester wordt decharge verleend.
Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat komend jaar uit kees Blitterswijk en Niek van Westen. Er wordt gevraagd of Kees
van Blitterswijk en Niek van Westen hiermee akkoord gaan. Zij zeggen volmondig ja. Het reservelid voor de
kascontrole is Nazim Gündem.
Bestuursverkiezing
a) Periodiek aftreden bestuurslid Nico van Meeteren. Hij stelt zich herkiesbaar.
Het resultaat van de stemming is een unaniem ‘voor’.
b) Tussentijds aftreden Gijs Ton als bestuurslid.
Gijs Ton is 25 jaar bestuurslid geweest en blijft klaverjasavonden organiseren. Gijs Ton wordt
benoemd tot lid van verdienste. Hij krijgt een oorkonde uitgereikt door het bestuur.
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c) Bas Hardenberg stelt zich verkiesbaar voor algemeen bestuurslid. Hij wordt met algemene
stemming (unaniem) door de vergadering aangenomen.
d) Periodiek aftreden bestuurslid Jan van Dalen. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Jan van Dalen stopt na
12 jaar, hij beveelt Rob van den Bos aan als opvolger.
Rob van den Bos stelt zich verkiesbaar. Er wordt unaniem voor gestemd door de vergadering.
Jan van Dalen geeft de hamer officieel over. Jan van Dalen wenst Rob van den Bos veel succes als voorzitter.
Rob van den Bos houdt een toespraak en bedankt Jan van Dalen.
Rob van den Bos stelt voor Jan van Dalen uit te roepen tot erelid en vraagt om stemming. De vergadering
stemt unaniem voor.
Jan van Dalen krijgt een erelid-oorkonde uitgereikt. Daarnaast ontvangt Jan van Dalen een bos bloemen en
een fotolijst vol herinneringen.
Rondvraag
Vraag: wordt er nog gekeken naar de optie om te kunnen pinnen bij de bar?
Antwoord: ja, daar wordt nog naar gekeken door het bestuur. Hierover komt later meer.
Sluiting
Rob van den Bos sluit de vergadering om 20:20u.
Moos Markesteijn
Secretaris

Rob van den Bos
Voorzitter

.
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Notulen financiële ledenvergadering 7 december 2016
Behandeling begroting 2017
Datum: 7-12-2016
Aanvang: 19:30u
Notulist: Annika Mars
Aanwezig: door een communicatiefout zijn de namen zoekgeraakt, hiervoor excuses.
Afgemeld: Harm Hoogendoorn, Ina Wiekart, Kees Jongkind, Gerda en Johan Deumer, Gijs de Heer, Dinh Duc Dao en
Niek van Westen.
Opening
Rob van den Bos opent de vergadering om 19:30u. Hij heet iedereen welkom op de algemene ledenvergadering en
vraagt of iedereen getekend heeft.
Mededelingen
Kampioenen
Er zijn dit seizoen 2 teams kampioen geworden, team 7 en 8.
Grote Clubactie
Dit jaar heeft TTV Papendrecht meegedaan aan de Grote Clubactie. De opbrengst van dit jaar is € 763,20. Na aftrek
van de kosten van de loten komen we op een nettobedrag van € 746,28.
Clubkampioenschappen
Deze week zijn de clubkampioenschappen weer begonnen, afgelopen week waren de 5e- en 6eklasse aan de beurt.
Volgende week zijn de clubkampioenschappen voor de 4e- en 3eklasse. Er is nog plek over voor de
competitiespelende leden die zich nog niet opgegeven hebben.
Toekomst clubgebouw
Er is een gesprek gevoerd met de gemeente en we hebben te horen gekregen dat het voortbestaan van dit gebouw
in het geding is. Na enige tijd wil de gemeente dit gebouw afstoten, maar hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend.
Het initiatief voor de toekomst van onze huisvesting ligt bij onze vereniging. Om die reden komt er een nieuwsbrief
met de oproep of er leden zijn die zich willen aanmelden voor de ‘bouwcommissie’. Deze commissie zal ons van
advies voorzien over mogelijke renovaties, innovaties, een nieuw gebouw etc. Tot nu toe is er één lid (Dirk van Vugt)
die reeds aangegeven heeft ons bij te willen staan hierin. Meld je aan via info@ttvpapendrecht.nl of bij een van de
bestuursleden. Voor verdere vragen kun je terecht bij het bestuur.
Vraag (Maarten Stehouwer):
Is het mogelijk om het pand over te kopen van de gemeente?
Antwoord: ja, dat is mogelijk, daar hebben we het over gehad met de gemeente. Een groot nadeel hiervan is dat de
verwarmingsketels op instorten staan en dat het gebouw een onderhoudsachterstand heeft. Tevens zit er asbest in
het gebouw. Renovatie/reparatie van al deze zaken dienen wij in dat geval zelf te financieren.
Begroting 2017
De penningmeester licht de begroting over 2017 toe. Deze is gebaseerd op de resultaten van de eerste negen
maanden van 2016 en houdt rekening met toekomstige wijzigingen.
Er zal een tekort zijn in 2017. Dit is een inschatting en zal geen problemen veroorzaken. De begroting valt vrijwel
ieder jaar negatief uit, maar uiteindelijk verwezenlijken we doorgaans toch een positief resultaat.
Inkomsten
De penningmeester verwacht een stijging van het inkomen door de stijging van het aantal leden, voornamelijk het
aantal jeugdleden. De verkoop van de consumpties in de kantine levert tevens veel op. Een deel van de
meeropbrengsten komen uit de klaverjasavonden die georganiseerd worden door Gijs Ton.
Jaarverslag 2016
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Uitgaven
- Verwachtte huurverhoging van 1% tot 2%;
- Inkoopkosten van de producten stijgt jaarlijks, dit verwacht de penningmeester tevens voor 2017;
- Een verwachtte significante verhoging van de kosten m.b.t. de jeugd. Dit wordt wel terugverdiend;
- Stijging van materiaalkosten, komt ook door de plastic ballen. We gaan dit jaar geen ***ballen meer
inkopen.
Er zijn geen vragen omtrent de begroting over 2017. De begroting wordt door de algemene ledenvergadering
akkoord bevonden.
Rondvraag
Nick van Leeuwarden:
Vraag: misschien kunnen we kijken naar gezamenlijk materiaal inkopen met andere clubs, om de kosten zo laag
mogelijk te kunnen houden?
Antwoord: daar kunnen we naar kijken. Nico van Meeteren is tevens aan het onderhandelen met Sport Europe en
Game11 over een contract.
Sluiting
Rob van den Bos sluit de vergadering om 20:00u.
Moos Markesteijn
Secretaris
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Rob van den Bos
Voorzitter
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Samenstelling bestuur
Naam
Rob van den Bos

Functie
Voorzitter

Bestuurstaken
Bestuursvoorzitter;
Vertrouwenspersoon;
Contactpersoon gemeente;
Idem NTTB en afdeling West;
Vrijwilligerscoördinator;
PR en back-up sponsoring.

Moos Markesteijn

Secretaris

Secretariaat;
Ledenadministratie;
Contactpersoon zaalbeheerder;
Reglementen en statuten.

Patrick van Vooren

Penningmeester

Financieel beleid;
Onderhoud/schoonmaak wijkzaal;
Coördinatie sponsoring;
Sporthygiëne.

Jan Tillemans

Vicevoorzitter

Algemeen adjunct;
In- en externe communicatie;
Webmaster;
Agenda;
Wedstrijdsecretariaat.

Kevin Nugteren

Jeugdleider

Alle jeugdzaken;
Begeleiding jeugd;
Contactpersoon ouders.

Bas Hardenberg

Algemeen lid

Toernooien.

Nico van Meeteren

Algemeen lid

In- en verkoopbeheer;
Alle horecazaken;
Coördinatie bardiensten;
Spel/materialen;
E.H.B.O.

Jaarverslag 2016

13

Toernooien
Assistent-penningmeester
Notulist
Organisatie klaverjassen

-

Geen deel uitmakend van het bestuur
Simon van Sintmaartensdijk
Rin Visser
Annika Mars
Gijs Ton

Commissies
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestond uit:
Ron Keereweer, Simon van Sintmaartensdijk en Jacqueline van der Spek.
Kascontrolecommissie
Van de kascontrolecommissie maakten deel uit de leden:
Kees van Blitterswijk en Niek van Westen.
Onderhoud
Hoofdzakelijk verzorgd door Rob en Ewout van Lambaart.
Leden van Verdienste
Jan Schoon
Jan Tillemans
Gijs Ton
Erelid
Jan van Dalen
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde dit verslagjaar zes keer.
Ledenbestand
Per 1 januari 2016 telde onze vereniging 112 leden (19 jeugd, 79 senioren en 14 donateurs).
Op 31 december 2016 werd het jaar gesloten met 123 leden (27 jeugd, 79 senioren en 17 donateurs).
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Competitie en toernooien
Voorjaarscompetitie senioren
In de voorjaarscompetitie speelden de teams van de TOP-klassen een goed seizoen. In de reguliere
hoofdklasse wist de seniorenselectie de degradatie-playoffs te ontlopen, maar speelde geen hoofdrol in de
promotie-playoffs. Het duo-team promoveerde naar de hoofdklasse en de teams 3 en 4 handhaafden zich
in de 1 e klasse. Een regioniveau lager waren de resultaten beduidend minder: geen kampioenen, twee
teams degradeerden uit de 3 e klasse en 3 teams uit de 4 e klasse.
De competitieleider Zuid had dit seizoen maar liefst in 3 poules 2 Papendrechtse teams samen ingedeeld.
Hoewel dit voor een keer wel aardig was, is erop aangedrongen dit voortaan zo veel mogelijk te
voorkomen, al zal er dan iets verder gereisd moeten worden.
Een volledig seizoensoverzicht:
EindAantal
Klasse
klassement
spelers
e
Team 1
hoofdklasse 4
4
e
Team 2 duo 1 klasse
kampioen
3
Team 3
1e klasse
3e
4
e
e
Team 4
1 klasse
4
4
e
e
Team 5
3 klasse
2
4
e
e
Team 6
3 klasse
6 (degr.)
3
e
e
Team 7
3 klasse
4
4
e
e
Team 8
3 klasse
5 (degr.)
4
e
e
Team 9
4 klasse
6 (degr.)
4
e
e
Team 10
4 klasse
5 (degr.)
4
Team 11
4e klasse
5e (degr.)
4
e
e
Team 12
4 klasse
3
4
e
e
Team 13
6 klasse
3
4
Totaal
50
Topscorer Harm Hogendoorn 18 gesp. 17 gew. 94%

Najaarscompetitie senioren
In de herfst wist de reguliere seniorenselectie de play-offs voor degradatie uit de hoofdklasse op onderling resultaat
nét niet te ontlopen. In een directe confrontatie met de concurrent werd door de tegenstanders een invaller
opgesteld die door zijn flink hogere rating de belangrijkste punten binnenhaalde, dit tot frustratie van de
selectiespelers. Een protest bij de competitieleider leverde niets op, formeel waren de regels nageleefd. Saignant
detail hierbij is dat kort na de laatste wedstrijd de regels aangepast werden om herhaling te voorkomen. Een en
ander impliceerde dat een van de Papendrechters onmiddellijk definitief stopte met het spelen van competitie en
het paradepaardje van TTV Papendrecht voor het volgende seizoen uiteenviel. Overigens bleef de hoofdklasseplek
(vergeefs) wel gehandhaafd.
Het duo-team handhaafde zich in de hoofdklasse en van de twee 1e klasse teams degradeerde Papendrecht 4.
In de regio Zuid waren er deze keer 3 kampioenen tegen 2 degradanten. Jeugdlid Colin Lodder speelde met
compensatie in de 4e klasse.
Hoewel het totaalaantal competitiespelende leden vrijwel gelijk bleef, kon er toch één team minder geformeerd
worden.
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Een volledig overzicht:
EindKlasse
klassement
Team 1
hoofdklasse
6e v/d 8
Team 2
hoofdklasse
4e
Team 3
1e klasse
4e
Team 4
1e klasse
5e (degr.)
Team 5
3e klasse
2e
Team 6
3e klasse
3e
e
Team 7
3 klasse
kampioen
e
Team 8
4 klasse
kampioen
Team 9
4e klasse
4e
Team 10
4e klasse
6e (degr.)
Team 11
5e klasse
3e
Team 12
6e klasse
6e
Totaal
Topscorer: Jan Riske, 27 gesp. 26 gew. 96%

Aantal
spelers
4
2
4
6
4
4
4
4
4
4
5
4
49

Jeugdzaken
Beste leden,
2017 is alweer een paar weekjes oud en er is alweer genoeg gebeurd. Wedstrijden zijn gespeeld en er is gewonnen
en verloren.
2016 is een leuk jaar geweest en ik wil toch even kwijt dat ik trots ben op onze jeugdspelers. Ze hebben allemaal hun
eigen ontwikkeling doorgemaakt en ik vind het leuk om te zien dat ze allemaal beter worden. De trainingen worden
goed bezocht en door de inzet van de trainers en het enthousiasme van de jeugd kan ik wel zeggen dat we vijf leuke
teams hebben kunnen samenstellen. Ik ga ervan uit dat 2017 net zo’n leuk, gezellig en sportief jaar wordt.
Kevin Nugteren
Voorjaarscompetitie jeugd
De jeugdselectie kende een goed seizoen en wist met 14 punten voorsprong het kampioenschap in hun 2 e klasse te
behalen. Team 3 daarentegen miste op één puntje het kampioenschap in de 5e klasse. Nog maar eens vermeld dat er
bij de jeugd nooit wordt gedegradeerd.
EindAantal
Klasse
klassement
spelers
e
Team 1
2 klasse
kampioen
3
e
e
Team 2
3 klasse
4
4
e
e
Team 3
5 klasse
2
4
e
Team 4
Pupillen C
6
4
Totaal
15
Topscorer Jeremy van der Stel 18 gesp. 15 gew. 83%
Najaarscompetitie jeugd
In het najaar kon het aantal teams weer worden uitgebreid, dit was mede het resultaat van de trainingen die Bas
Bisschop en met ingang van dit jaar ook Annika Mars op zich namen. In de loop van dit verslagjaar was de opkomst
vaak zo groot dat alle tafels opgezet moesten worden en vervolgens dwars in de zaal geplaatst werden.
Geen kampioenen in de herfst, ook niet bijna.
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Najaarscompetitie jeugd
EindAantal
Klasse
klassement
spelers
e
e
Team 1
1 klasse
3
3
e
e
Team 2
3 klasse
4
3
e
e
Team 3
5 klasse
4
3
e
Team 4
Pupillen B
4
4
e
Team 5
Pupillen C
4
5
Totaal
18
Topscorer: Thomas Akerboom 23 gesp. 21 gew. 91%

Toernooien
Beste leden,
Het afgelopen jaar had ik voor de eerste keer de toernooien onder mijn hoede. Het is me erg bevallen moet ik
zeggen. De toernooien trokken een mooi aantal deelnemers en met hier en daar een schoonheidsfoutje zijn de
toernooien naar mijn idee allemaal goed verlopen (en georganiseerd natuurlijk). De uitslagen van de toernooien
waren als volgt:
Het eerste toernooi van het jaar was, naar goed gebruik, het dubbeltoernooi. Met een deelnemersaantal van 32
deelnemers werden logischerwijs 16 koppels gevormd. De derde plaats was voor Winnie van Rooij & Michelle
Langeveld. De finale was tussen Piet den Dikke & Nathalie Nobel tegen Richard Steenhuisen & Jan Riske, die door
laatstgenoemde werd gewonnen.
De Gijs Ton Trofee werd dit jaar ook weer gespeeld. De afvalreeks begon dit jaar met 30 deelnemers. Uiteindelijk
vonden Richard Steenhuisen en Winnie van Rooij elkaar in de troostfinale, welke door Richard Steenhuisen werd
gewonnen. Lieron Viveen versloeg Dinh Duc Dao in de finale en werd eerste.
Tijdens het oliebollentoernooi heb ik zelf een spelvorm uitgekozen waarbij er zowel single als dubbel werd gespeeld.
Dit was aanvankelijk even lastig bij het uitleggen, maar het toernooi was na wat aanwijzingen best goed verlopen. In
de finale hebben Dinh Duc Dao & Jan Tillemans gewonnen van Johan Snoep & Rian v.d. Tempel.
Dit jaar zijn er drie clubkampioenschappen georganiseerd: de 6e en 5e klasse, de 4e en 3e klasse en alles wat
daarboven speelt. Op de eerste avond bleek Kees van Blitterswijk de sterkste. Op de tweede avond won Dennis den
Boer in de finale van Kevin Nugteren en werd zo dus eerste. De laatste avond van de clubkampioenschappen werd
gewonnen door Richard Steenhuisen.
Bas Hardenberg
Interne toernooien
Het mix-dubbeltoernooi om De Vriendschap-wisselbeker is op 10 juni 2016 gewonnen door senior Colin Baldé en
jeugdspeler Jeremy van der Stel.
Op 26 mei 2016 werden Ruben Singewald en Colin Lodder dubbelkampioen bij de jeugd.
Op 10 mei 2016 prolongeerde het vaste koppel Richard Steenhuisen en Jan Riske het kampioenschap bij het
dubbeltoernooi voor senioren.
In september werd het toernooi om de Gijs Ton Trofee gespeeld. Na de voorronden bleven er voor de finales een
week later nog 4 spelers over. Lieron Viveen ging uiteindelijk met de Gijs Ton Trofee naar huis.
Zowel voor de jeugd als voor de senioren werd een kerst- c.q. oliebollentoernooi georganiseerd. Bij de jeugd werd
Colin Lodder toernooiwinnaar……………..
Het toernooi voor de senioren kreeg een nieuwe opzet: zij die in hun persoonlijke partijen de poule overleefden,
Jaarverslag 2016
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speelden daarna verder gekoppeld aan een aangewezen dubbelpartner. De laatste winnende bal werd gescoord
door het duo Dinh Duc Dao en Jan Tillemans.
Winnaars clubkampioenschappen senioren:
Hoogste licenties en clubkampioen: Richard Steenhuisen (gespeeld op 6-1-2017)
3e / 4e klassers: Dennis den Boer
5e / 6e klassers: Kees van Blitterswijk
Op 12 mei werd Colin Lodder Clubkampioen bij de jeugd.
Externe toernooien
Onder auspiciën van Annika Mars namen 6 jeugdleden deel aan het jeugdranglijst toernooi in Tilburg……
In januari toog een groot aantal jeugd- en seniorenleden naar Schiedam voor de afdelingskampioenschappen.

Klaverjassen
Wegens grote animo heeft organisator Gijs Ton in 2016 wederom het aantal klaverjasavonden geïntensiveerd, nu
wordt er woensdagsavonds om de 3 weken gekaart. Het overgrote deel van de klaverjassers bestaat uit leden, deels
steeds aangevuld met donateurs. De winnaars in 2016 waren:
Datum
13-01-2016
03-02-2016
24-02-2016
16-03-2016
13-04-2016
04-05-2016
01-06-2016
22-06-2016
20-07-2016
17-08-2016
07-09-2016
28-09-2016
19-10-2016
09-11-2016
07-12-2016
22-12-2016

Winnaar
Peter Kloos
Gijs Ton
Arie de Jager
Simon van Sintmaartensdijk
Piet den Dikken
Henk Wolf
Henk Wolf
Loek Coenraads
Simon van Sintmaartensdijk
Dennis den Boer
Kees van Blitterswijk
Hanno van Sintmaartensdijk
Simone Wolf
Nazim Gündem
Hetty Riet
Koppel Henk Wolf en Arie de Jager

Punten
6138
5698
5694
5472
5176
5356
5744
5701
5544
5424
5279
5227
5423
5570
5460
n.v.t.

In 2016 werden de records verbeterd. Op 13 januari stelde Peter Kloos het hoogterecord bij naar 6138 punten en op
16 maart bracht Nick van Leeuwarden het laagterecord naar een schier onmogelijke diepte: 2834 punten.
Tijdens de alternatieve 16e ontmoeting werden de prijzen over het gehele jaar uitgereikt, beschikbaar gesteld door
JHP Metaal BV. Wie de SLECHTSTE kaarter werd was niet zo moeilijk te bepalen, er waren er immers drie die
tweemaal een klaverjasavond als laatste waren geëindigd: Kees van Blitterswijk (3e algemeen), Jan van Dalen (16e
algemeen) en NIEK VAN WESTEN (een schamele 38e plaats).
Henk Wolf werd als beste klaverjasser van 2016 gehuldigd, de eerste wisselbokaal werd hem uitgereikt door JHPdirecteur Hanno van Sintmaartensdijk.

“Kies voor Hart en Sport”
Onder auspiciën van de Hartstichting werden in het kader van de actie “Kies voor Hart en Sport” in de maanden
maart en april onder leiding van Bas Bisschop en Moos Markesteijn ca. 20 kinderen (geen leden) op wederom 5
achtereenvolgende woensdagmiddagen in 2 groepen gestimuleerd om de tafeltennissport te gaan beoefenen.
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Scholierentoernooi
Door TTV Papendrecht is ook dit verslagjaar weer in de herfstvakantie een scholierentoernooi c.q.
kindertafeltennisfeest georganiseerd door de vaste organisator Simon van Sintmaartensdijk. Hoewel dit keer bewust
voor een maandag is gekozen, bleek opnieuw dat o.a. door andere evenementen elders, de opkomst wederom
bedroevend laag was. ………………..
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