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TTV Drivers 
 
 

Bestuur 
 
Voorzitter    Adriaan van Vliet   adriaan@ttvdrivers@gmail.com 
Secretaris            Ewout Visser   secretaris@ttvdrivers.nl        
Penningmeester  Leo van Velzen  penningmeester@ttvdrivers.nl   
Wedstrijdsecretaris      Richard van Velzen         wedstrijdsecretaris@ttvdrivers.nl  
Jeugdzaken & Sponsoren Leon Verweij   leonverweij@hotmail.com 
Communicatie  Cor den Boer   communicatie@ttvdrivers.nl 
       

Nevenfuncties 
 
Clubblad   Mark van der Waal van Dijk clubblad@ttvdrivers.nl  
Sponsoren   Jan Breedveld   janbreedveld@kpnplanet.nl 
 

Contributie 
 
Basis lidmaatschap  Per maand Per kwartaal 
 
Junioren   € 9,75  € 29,25 
Senioren   € 13,25 € 39,75 
Rustende leden  € 4,00  € 12,00 
 
Competitietoeslag  Per maand Per kwartaal 
 
Junioren   € 2,75  € 8,25 
Senioren   € 4,25  € 12,75 
 
Incasso data   Inleveren Clubblad Uitgifte clubblad 
 
1e kwartaal: 15 maart  15 februari  15 maart 
2e kwartaal: 15 mei  15 mei   15 juni 
3e kwartaal: 15 september 1 september  1 oktober 
4e kwartaal: 15 november 15 november  15 december 
 
 
 
Bij aanmelding van een nieuw lid wordt er eenmalig € 5,00  inschrijfgeld in rekening 
gebracht. Leden die competitie willen spelen kunnen alleen per half jaar opzeggen. 
Wanneer er geen competitie gespeeld wordt kan er per kwartaal opgezegd worden.  

mailto:adriaan@ttvdrivers@gmail.com
mailto:secretaris@ttvdrivers.nl
mailto:penningmeester@ttvdrivers.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@ttvdrivers.nl
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Voorwoord 
         

         1e editie 2016 
 
Beste verenigingsleden, 
 
Sinds 21 januari mag ik jullie nieuwe voorzitter zijn. De keuze om deze taak te 
vervullen was niet makkelijk. Mede door de steun van de huidige (bestuurs-) leden 
heb ik toch de taak op me genomen. Ik vind het een eer om voorzitter te mogen zijn 
van deze prachtige vereniging. Voor het komende jaar zijn er dan ook de nodige 
uitdagingen. We hebben te maken met een krimpend ledenaantal en teruglopende 
sponsorinkomsten. Deze twee zaken zullen dit jaar de allerhoogste prioriteit hebben 
voor onze club. Vooral nieuwe aanwas bij de jeugd is echt noodzakelijk.  
 

 
 
Helaas kondigde Maarten Mans aan het einde van vorig jaar zijn vertrek aan. 
Hierdoor ontstond er een vacante secretarisfunctie in het bestuur. Ewout Visser 
stelde zich snel beschikbaar waardoor het bestuur momenteel weer volledig bezet is. 
Als extra aanvulling is ook Cor den Boer bereid gevonden om toe te treden als 
bestuurslid. Leon Verweij zal in samenwerking met Jan Breedveld de sponsoring op 
gaan pakken.  
 
In een tijd waarin heel veel verenigingen worstelen met de invulling van het 
vrijwilligerswerk, vind ik het extra bijzonder dat wij als kleine vereniging in staat zijn 
om dit dusdanig in te vullen. De zittende bestuursleden mogen hierbij zeker niet 
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vergeten worden. Zowel Richard als Leo maken al geruime tijd succesvol deel uit van 
het bestuur en ook Leon is de laatste tijd een zeer waardevolle aanvulling geweest. 
Zonder deze vrijwilligers is er geen tafeltennisvereniging in Hardinxveld. 
 
In december werd er afscheid genomen van trainer Peter Heystek. Peter heeft zich 
vele jaren ingezet voor onze club en heeft veel leden naar een hoger niveau weten te 
tillen. Het behalen van de eindstrijd om het Nederlands jeugdkampioenschap is mede 
aan hem te danken. Op 5 maart speelt het eerste jeugdteam de tweede 
thuiswedstrijd. De eerste thuiswedstrijd was van een hoog niveau dus ik verwacht 
weer mooie wedstrijden en spectaculair tafeltennis in de bovenzaal bij OKK. Behalve 
het uitstekende niveau is het natuurlijk ook erg gezellig om even langs te komen. Met 
de aanstelling van Ben Jacobis als nieuwe trainer hebben wij als bestuur ingezet op 
breedtesport. Ben heeft naast het training geven ook een stuk ledenwerving als taak.  
 

 
 
Dit eerste clubblad van 2016 is gemaakt door een nieuwe redacteur. Mark van der 
Waal van Dijk neemt het stokje van mij over na een aantal jaren. Ook Mark wil ik 
hartelijk danken voor zijn nieuwe rol als redacteur dit clubblad. Ik ben als voorzitter 
erg blij dat er zoveel mensen opgestaan zijn om zich in te zetten voor onze mooie 
vereniging. Met veel nieuwe mensen achter de knoppen hoop ik een succesvol eerste 
jaar als voorzitter tegemoet te gaan.  
 
Sportieve groeten, 
 
Adriaan van Vliet 
Voorzitter TTV Drivers 
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Wijzigingen Contributie 
 
Vorige maand heeft de algemene ledenvergadering plaats gevonden waar het 
volgende besluit is genomen met oog op de contributie: 
 
Contributieverhoging 2016 
 

1. Basisverhoging (vastgesteld) 

De basisverhoging van 3% per jaar is in onderstaand tabel uitgewerkt. Hierover 
is een aantal jaar geleden ingestemd door de ALV. 
 

Contributie per maand Junioren Senioren 

 Basis Competitie2 Basis Competitie2 

2015 9,25 3,75 12,75 3,75 

Verhoging 01-01-2016 0,50  0,50  

2016 9,75 2,75 13,25 4,25 

 
Per jaar basis: 
Junioren € 117,- 
Senioren € 159,- 
Per jaar competitie: 
Junioren € 33,- 
Senioren € 51,- 

 
2. Wijziging bondscontributie. 

Op basis van gegevens van de NTTB is de competitiebijdrage gewijzigd voor 
jeugd en senioren. Het komt er op neer dat senioren iets meer betalen en 
junioren iets minder dan in 2015. Zie de bedragen onder punt 1. 
 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande informatie, neem dan 
gerust contact met mij op via penningmeester@ttvdrivers.nl 
 
Met sportieve groet, 
 
Leo van Velzen 
Penningmeester 

 

  

mailto:penningmeester@ttvdrivers.nl
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Sponsor/PR Commissie 
 
Zoals besproken tijdens de ALV in januari zal de focus van TTV Drivers de komende 
periode liggen op ledenwerving en nieuwe sponsoren binnenhalen. Dit is belangrijk 
om (deels) de financiële huishouding op orde te houden en voor de toekomst 
initiatieven te kunnen ontplooien die belangrijk zijn voor ons als vereniging. 
 
Daarom is er een sponsor/PR commissie in het leven geroepen, die bestaat uit Jan 
Breedveld en mijzelf. Wij zijn bezig een sponsor/PR map samen te stellen waarmee 
we potentiële  sponsoren kunnen benaderen. Op deze manier willen wij proberen om 
bedrijven of geïnteresseerden (langdurig) aan onze vereniging te binden. 
 
Wij gaan uiteraard ons best doen, maar een beetje hulp kan geen kwaad. Mocht 
iemand een bedrijf of sponsorinitiatief weten, laat het ons weten, dan kunnen wij  er 
op af! 
 
Bedankt ! 
 
Léon Verweij 
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Braderie 2016 
 
Dit jaar in juni hopen wij weer aanwezig te zijn op de braderie. Vorig jaar was dit al 
een groot succes en daar willen we in 2016 een mooi vervolg aan geven. Wij zijn 
daarom ook nu al op zoek naar hulp voor deze gezellige dag. 
 
Heb je een nieuw idee voor de braderie van dit jaar? Schiet dan één van de 
bestuursleden aan en laat weten wat je bedacht hebt. 
 
Opgeven voor de dag kan (bij voorkeur) bij Leo van Velzen. Mocht je hem niet treffen, 
kun je dit ook bij een ander bestuurslid laten weten. Zodra wij een datum hebben 
zullen we dit kenbaar maken. Het zal sowieso op een zaterdag zijn. Alle hulp is 
welkom! 
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Verjaardagen 
 

Maart April Mei 

5 Johan van 
Wijngaarden 

11 Eric van den Berg 12 Wout Both 

19 Cor den Boer 21 Jacco Drinkwaard 20 Hans Mulder 

19 Janneke Verhoogh -  
van Velzen 

    

22 Martijn Boxman     

 

Ledenmutaties 
 
De volgende leden zijn de afgelopen drie maanden lid geworden: 
 

Lid per Naam 

01-12-2015 Tim Broekema 

01-12-2015 Emine Ernst 

01-12-2015 Willem Bakers 

01-01-2016 Eric den Ouden 

01-01-2016 Lars Visser 

 
De volgende leden hebben hun lidmaatschap de afgelopen drie maanden opgezegd: 
 

Opgezegd per Naam Opgezegd per Naam 

31-12-2015 Ben de Hoop 31-12-2015 Daan Spekman 

31-12-2015 Emine Ernst 31-12-2015 Wout van der Wal 

31-12-2015 Kevin Waalboer 31-12-2015 Maarten Mans 

31-12-2015 Peter Heystek 31-12-2015 Tessa Rijnders 

31-12-2015 Simon Aangeenbrug 31-12-2015 Hugo Bruins 

31-12-2015 Wouter van de Niet 31-12-2015 Milana Kim 

31-12-2015 Max Romeijn 31-12-2015 Max van Rijn 

31-12-2015 Martin Ras 31-12-2015 J.D van de Voorde 

 
Momenteel heeft TTV Drivers 45 leden. 
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Geboortenieuws 
 
Afgelopen maand zijn er twee leden kersverse ouders geworden. Toevallig zijn deze 
twee leden ook nog broer en zus van elkaar!  
 
Janneke en Edward zijn op 19 februari de trotse ouders geworden van Hugo. Hugo 
woog bij zijn geboorte 2910 gram en doet het supergoed. 
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Leo en Annemarie mochten op 23 februari hun dochter Mara verwelkomen.  
 

 
 
We wensen de ouders veel geluk en wie weet zien we Hugo en Mara in de toekomst 
een balletje slaan op de vereniging.  
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Even voorstellen: Team 1 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van TTV Drivers is het gelukt om de 
kampioenspoule bereiken. Deze prestatie is gelukt door samen te werken met VTV 
Nieuwegein. Omdat drie van de vijf teamleden niet bij Drivers vandaan komen en de 
meeste leden dus niet bekend zullen zijn met deze toppers, stellen we het gehele 
team voor, met dank aan Leon Verweij: 

 

Wim de Bruin 
 
Hoe oud ben je?  
18 
 
Op welke leeftijd ben je gestart met 
tafeltennis?   
Op mijn twaalfde. 
 
Wat is tot dusver je grootste succes? 
Mijn grootste succes met tafeltennis is 
dat we kampioen werden in landelijk C. 
Niet zozeer de prestatie zelf, maar vooral 
de sfeer van dat team, dat was mijn 
grootste tafeltennis-succes. 
 
Wanneer startte je tafeltennisavontuur?    
Toen ik een jaar of 11/12 was begon het eerst op school met rond de tafel spelen en 
toen bij vrienden. Ik begon het steeds leuker te vinden en daarna ben ik bij TTV 
Drivers lid geworden en daar nooit meer weggegaan. 
 
Bij welke clubs train je nu?  
TTV Drivers. 
 
Hoeveel uur train je per week?  
Niet veel, maar tegen het begin van de competitie wil ik wel weer 1 a 2 uur gaan 
trainen. Een paar jaar geleden was dit nog ongeveer 10 uur in de week maar dat lukt 
nu niet meer. 
 
Kun je een beetje tegen je verlies? Wat doet dat met je zelfvertrouwen?  
Ik kan slecht tegen mijn verlies, daar kan ik echt even zuur van zijn, maar als de 
wedstrijd daarna weer begint dan is dat weer weg en dan ga je weer vol voor de 
winst. 
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Wat zijn je hobby’s naast tafeltennis?   
Fietsen en relaxen. 
 
Wat is je favoriete maaltijd?      
Lasagne  
 
Tegen welke man of vrouw kijk je heel erg op en waarom?  
Tom Dumoulin en Roger Federer. Tom Dumoulin door zijn karakter en 
zelfverzekerdheid en Federer door zijn geweldig carrière en zijn waanzinnige feeling 
met het racket en de bal.  
 
Wat is je favoriete muziek?  
Dance music. 
 
Hoe bereid jij je optimaal voor op een (belangrijke) wedstrijd? (muziek, rituelen, 
etc.)  
Niet, ik laat het lekker op me af komen en ga dan lekker spelen. Al die andere dingen 
word ik veel te zenuwachtig van. 
 
Welke kwaliteiten heb je nodig om als tafeltennisser(ster) de top te kunnen 
bereiken? Waarom ben jij wel doorgebroken en zijn vele andere goede 
spelers/speelster niet gekomen waar jij nu bent? 
De drive om te presteren en jezelf constant te verbeteren, door die dingen sta ik nu 
hier. 
 
Wat maakt tafeltennis zo'n leuke sport?  
De leuke en mooie ballen die je slaat, dat is het 
leuke eraan en natuurlijk winnen. 
 
Zou je iedereen aanraden om te gaan 
tafeltennissen en waarom?     
Ja, omdat het leuk is. 
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Willem Bakers 

 
Hoe oud ben je?  
17 jaar. 
 
Op welke leeftijd ben je gestart met 
sporten?   
7 jaar. 
 
Wat is tot dusver je grootste succes?  
90% landelijk A en mijn A licentie bij de 
jongens Junioren gehaald. 
 
Wanneer startte je tafeltennisavontuur?  
Toen ik in groep 3 zat, ik was toen 7 jaar oud. 
 
Bij welke clubs train je nu?  
VTV Nieuwegein en TTV Drivers. 
 
Hoeveel uur train je per week?  
12-16 uur per week. 
 
Kun je een beetje tegen je verlies? Wat doet dat met je zelfvertrouwen?   
Als ik weet dat mijn tegenstander beter is dan ik, vind ik het geen schande. Als dat 
niet zo is dan kan ik er wel boos om worden. Ik baal er altijd wel van als ik heb 
verloren. Mijn zelfvertrouwen daalt dan even maar als ik de volgende wedstrijd weer 
win is alles weer oké. 
 
Wat zijn je hobby’s naast tafeltennis?  
Voetballen en gamen. 
 
Wat is je favoriete maaltijd?   
Pizza. 
 
Tegen welke man of vrouw kijk je heel erg op, waarom?   
Mijn trainer Bert van Schaik, want hij is al bij me sinds ik klein was. Het maakt niet uit 
waar ik een toernooi heb, hij rijdt en coacht me altijd. Hij zorgt ervoor dat ik altijd sta 
ingeschreven bij de juiste toernooien en hij wordt mij ook nooit zat. 
 
Wat is je favoriete muziek?  
Hedendaagse muziek, maar geen Nederlandse muziek. 
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Hoe bereid jij je optimaal voor op een (belangrijke) wedstrijd? (muziek, rituelen, 
etc.)  
Ik doe altijd een korte warming-up om warm te worden. Daarna ga ik even bij mezelf 
langs wat mijn goede punten zijn. En ik bedenk altijd wat ik achter tafel ga doen en 
dat is winnen!! 
 
Welke kwaliteiten heb je nodig om als tafeltennisser(ster) de top te kunnen 
bereiken? Waarom ben jij wel doorgebroken en zijn vele andere goede 
spelers/speelsters niet gekomen waar jij nu bent?  
Doorzettingsvermogen, leren om te gaan met nederlagen en veel plezier hebben als 
je achter de tafel staat. 
 
Wat maakt tafeltennis zo'n leuke sport?  
Het spel kan alle kanten op gaan. De net- en randballen zijn niet te beïnvloeden. 
 
Zou je iedereen aanraden om te gaan tafeltennissen en waarom?  
Tafeltennis is een goede sport om je hand-oog coördinatie mee te trainen en  
iedereen denk dat "ping-pong" een sport voor luie mensen is terwijl als je op mijn 
niveau zou spelen kom je erachter dat dat eigenlijk niet zo is. Het is veel moeilijker 
dan dat het lijkt en als je van een uitdaging houdt is het zeker leuk om te doen. 
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Daniël Kim  
 
Hoe oud ben je?  
Ik ben 16 jaar. 
 
Op welke leeftijd ben je gestart 
met sporten?  
Op mijn 7e. 
 
Wat is tot dusver je grootste 
succes?  
1e met teams in Hasselt (B),  2e 
op NK & Zuid-Hollands 
kampioen. 
 
Wanneer startte je tafeltennisavontuur? 
Op mijn 8e. 
 
Bij welke clubs train je nu?  
Bij TTV Drivers in Hardinxveld-Giessendam en bij VTV in Nieuwegein. 
 
Hoeveel uur train je per week?  
Gemiddeld 10 denk ik. 
 
Kun je een beetje tegen je verlies? Wat doet dat met je zelfvertrouwen?  
Ja hoor, maar vroeger niet. 
 
Wat zijn je hobby’s naast tafeltennis?  
Gamen, maar ook vind ik het leuk om buiten dingen te doen zoals snowboarden en 
fietsen. 
 
Wat is je favoriete maaltijd?  
Pizza, kapsalon. 
 
Tegen welke man of vrouw kijk je heel erg op, waarom?  
Timo Boll & Marcos Freitas, twee wereldtoppers in tafeltennis. 
 
Wat is je favoriete muziek? 
Hip-hop/rap, dance, deephouse/chill. 
 
Hoe bereid jij je optimaal voor op een (belangrijke) wedstrijd? (muziek, rituelen, 
etc.)  
Met een warming up. 
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Welke kwaliteiten heb je nodig om als tafeltennisser(ster) de top te kunnen 
bereiken?  Waarom ben jij wel doorgebroken en zijn vele andere goede  
spelers/speelsters niet gekomen waar jij nu bent?  
Ben ik doorgebroken? Gewoon goed en hard trainen haha. 
 
Wat maakt tafeltennis zo'n leuke sport?  
Variaties in 't spel. 
 
Zou je iedereen aanraden om te gaan tafeltennissen en waarom?  
Ja, want iedereen denkt dat het makkelijk is…….. 
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Tim Broekema 

  
Hoe oud ben je?  
Ik ben 17. 
 
Op welke leeftijd ben je gestart met sporten?  
Toen ik 10 jaar was. 
 
Wat is tot dusver je grootste succes?   
Het bereiken van de kampioenspoule. 
 
Wanneer startte je tafeltennisavontuur?   
Op m’n 10e. 
 
Bij welke clubs train je nu?  
Voornamelijk bij VTV Nieuwegein maar soms ook 
bij TTV Drivers. 
 
Hoeveel uur train je per week?  
Ergens tussen de 3 en 4,5 uur.  
 
Kun je een beetje tegen je verlies? Wat doet dat met je zelfvertrouwen?  
Op zich kan ik er wel redelijk tegen. Mijn zelfvertrouwen lijdt er niet onder, maar als 
je verliest, terwijl je weet dat het er wel had ingezeten, is dat wel echt balen 
natuurlijk. Als je gewoon een betere speler treft dan is er makkelijker mee te leven. 
 
Wat zijn je hobby’s naast tafeltennis? 
 Tennissen, muziek luisteren, netflixen, goochelen. 
 
Wat is je favoriete maaltijd?  
Lasagne. 
 
Tegen welke man of vrouw kijk je heel erg op, waarom?  
Timo Boll, een goede tafeltennisspeler. Veel respect voor hem omdat hij één van de 
weinige spelers uit Europa is die kan concurreren met Chinese spelers.  
 
Wat is je favoriete muziek?  
De meeste muziek uit de top 40. Ik ben ook een fan van Coldplay. 
 
Hoe bereid jij je optimaal voor op een (belangrijke) wedstrijd? (muziek, rituelen, 
etc.)  
Drie minuten voor de wedstrijd ga ik altijd even warmlopen en mezelf proberen te 
concentreren, soms luister ik wat muziek vanaf mijn telefoon.  
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Welke kwaliteiten heb je nodig om als tafeltennisser(ster) de top te kunnen 
bereiken? Waarom ben jij wel doorgebroken en zijn vele andere goede 
spelers/speelsters niet gekomen waar jij nu bent?  
Veel plezier in de sport en de discipline hebben om goed en vaak genoeg te trainen.  
 
Wat maakt tafeltennis zo'n leuke sport?  
Het is een spel dat elementen zoals strategie, reactiesnelheid en techniek 
combineert. Dat maakt het een leuk en gevarieerd spel.  
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Emine Ernst 

 
Hoe oud ben je?  
Ik ben twaalf jaar oud. 
  
Op welke leeftijd ben je gestart met sporten?  
Ik was zes jaar toen ik ben gaan hockeyen. Uiteraard moest 
ik net als veel andere kinderen eerst mijn zwemdiploma's 
halen. 
 
Wat is tot dusver je grootste succes?  
Mijn grootste succes is misschien wel de achttiende plek op 
de Eurominichamps 2015 in Straatsburg bij de meisjes tot 
dertien jaar. In Nederland heb ik in 2014 de Nationale 
Meerkampen bij de welpen gewonnen. En twee keer 
tweede op het NK. 
 
Wanneer startte je tafeltennisavontuur?  
Toen ik zeven jaar was combineerde ik tafeltennis en hockey. Vlug daarna stopte ik 
met hockey om vervolgens al mijn tijd in tafeltennis te steken. 
 
Bij welke clubs train je nu?  
Ik woon in Lochem en ben begonnen bij LTTC de Toekomst. Daar train ik nog steeds 
regelmatig. Daarnaast doe ik mee met de training van de CTO-meiden op Papendal 
op dinsdag- en donderdagmiddag.  
 
Hoeveel uur train je per week? 
Bijna negen uur doordeweeks en in het weekend vaak nog extra trainingen. Een keer 
in de drie weken train ik in het weekend op Papendal. Ik maak dan in drie dagen bijna 
zestien uur.  
 
Kun je een beetje tegen je verlies? Wat doet dat met je zelfvertrouwen?  
Als ik verlies doet dat niks met mijn zelfvertrouwen. Maar ik vind het nog steeds niet 
leuk om te verliezen. Vroeger werd ik heel vaak boos. Nu gaat dat al wel beter. 
 
Wat zijn je hobby’s naast tafeltennis?  
Muziek luisteren, lezen, winkelen en met vriendinnen afspreken. 
 
Wat is je favoriete maaltijd?  
Ik vind kip wel heel lekker. 
 
Tegen welke man of vrouw kijk je heel erg op, waarom?  
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Mirjam Hooman. Ze heeft veel verstand van tafeltennis, heeft zelf veel gepresteerd 
en geeft mij altijd heel goede trainingen.  
 
Wat is je favoriete muziek?  
Vrolijke muziek waar je meteen bij gaat zingen. 
 
Hoe bereid jij je optimaal voor op een (belangrijke) wedstrijd? (muziek, rituelen, 
etc.)  
Ik sluit me vaak helemaal af. Dan doe ik een lichte warming up waarbij ik ondertussen 
aan de komende wedstrijd denk.  
 
Welke kwaliteiten heb je nodig om als tafeltennisser(ster) de top te kunnen 
bereiken? Waarom ben jij wel doorgebroken en zijn vele andere goede 
spelers/speelster niet gekomen waar jij nu bent?  
Ik denk dat doorzettingsvermogen heel belangrijk is. Ook moet je altijd goed trainen. 
Dat is iets wat ik altijd goed doe. Maar ik ben nog niet op de top waar ik zijn wil hoor, 
dat duurt nog wel even. 
 
Wat maakt tafeltennis zo'n leuke sport?  
Je hebt te maken met tactiek (het is echt een denksport), techniek en fysiek (het gaat 
supersnel).  
 
Zou je iedereen aanraden om te gaan tafeltennissen en waarom?  
Nee, ik raad het niemand aan, dan krijg ik veel te veel concurrentie. Grapje. Ik zou 
iedereen aanraden te gaan tafeltennissen. Het is een ontzettend leuke sport met 
aardige mensen.  
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Competitie Update 
Standen bij de senioren na speelronde 3 van de competitie 

 
Senioren 
 

1e klasse - Poule D 
---------------------------------- 
Drivers 1            3 - 21 
Papendrecht 3         3 - 16 
VVV 3                      3 - 14 
NS Rotterdam 1       3 - 11 
Tavenu 1                   2 -  9 
Shot '65 3                 2 -  9 
 
Team 1 staat na drie rondes op de eerste plek. Misschien wordt er stiekem wel 
gedacht aan een mogelijk kampioenschap? Hopelijk weten ze dit niveau de rest van 
de competitie vast te houden. 
 

3e klasse - Poule G 
---------------------------------- 
Dordrecht 1       4 - 28 
Tavernie 1                 3 - 18 
Papendrecht 8 4 - 16 
Gorkum 2                 3 - 14 
Papendrecht 6       3 - 13 
Drivers 2                   3 - 11 
 
Team 2 staat, toch wel onverwacht, onderaan de lijst. Het verschil tussen de onderste 
teams is echter niet zo groot, dus er kan nog van alles gebeuren.  
 
3e klasse - Poule H 
---------------------------------- 
Dordrecht 2   3 - 21 
Sliedrecht Sprt 2    3 - 19 
Papendrecht 7     3 - 15 
Gorkum 3                  3 - 15 
Papendrecht 5         3 - 15 
Drivers 3                   3 -  5 
 
Team 3 staat ook onderaan, maar met een groter verschil ten opzichte van de overige 
teams. Helemaal onverwacht was dit niet, maar toch hadden de spelers gehoopt om 
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wat meer in te kunnen brengen in deze poule. Misschien weten de heren hun vorm 
nog te vinden. 
 

 
 

5e klasse - Poule I 
---------------------------------- 
Smashing 86 2          3 - 11 
Scyedam 6               3 - 11 
Tavenu 8                  3 -  7 
OTTV 1                    3 -  7 
Overschie 5              3 -  7 
Drivers 1                3 -  2 
 

Het vers gepromoveerde duo-team moet na hun kampioenschap in de 6e klasse 
duidelijk wennen aan het hogere niveau van de 5e klasse. Misschien dat na een aantal 
wedstrijden gewenning het team wat meer wedstrijden weet te winnen! 
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Competitie Update 
Standen bij de jeugd na speelronde3 van de competitie 

 
 

Kamp.groep - Poule A 
-------------------------------------------- 
SKF 1                       4 - 28 
SKF 2                        4 - 28 
Enjoy&Deploy Taverzo 1    3 - 18 
HelwegenPeters/Westa 1  3 - 16 
Litac 1                      2 - 15 
SVE 1                        3 -  7 
Drivers 1                    3 -  6 
Alexandria '66 1            2 -  2 
 
Drivers 1 staat in de onderste regionen van de 
poule. Aangezien dit het allerhoogste 
jeugdniveau van Nederland is, is dit niks om 
voor te schamen! Hopelijk weet het jeugd-
vlaggenschip van Drivers de komende wedstrijden toch nog wat meer punten te 
winnen om zo halverwege de ranglijst uit te gaan komen.  
 
3e klasse - Poule A 
---------------------------------- 
Drivers 2                3 - 21 
Twenty-one Up 2     2 - 11 
Taveri 1                    2 - 10 
Papendrecht 2         2 -  9 
TOG 1                       3 -  9 
 
Team 2 staat na drie rondes knap bovenaan. Het team is namelijk net gepromoveerd 
uit de 4e klasse. Mede dankzij de versterking van Corian Bakker lijkt het team op weg 
naar het kampioenschap.  
 
Pupillen C - Poule C 
---------------------------------- 
Salamanders 5   3 - 19 
Korendijk 1               3 - 19 
Drivers 3                   3 - 19 
Alexandria '66 9      3 - 15 
Sliedrecht Sprt 3     3 - 11 
Papendrecht 4        3 -  7 
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Team 3 doet het ook goed en staat, samen met nog twee teams, op een gedeelde 
eerste plaats. Ook voor dit team lijkt er dus een kans te zijn om mee te gaan dingen 
voor het kampioenschap.  
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Stukjes Inleveren 
 
Er is voor het aanleveren van stukjes, foto’s, etc voor in het clubblad een nieuw e-
mailadres gemaakt waar alles heen gestuurd kan worden. Dit e-mailadres is 
clubblad@ttvdrivers.nl. Suggesties of opmerkingen kunnen ook naar dit e-mailadres 
gestuurd worden. Natuurlijk kun je me ook rechtstreeks aanspreken. Er wordt voor 
het clubblad ook veel gebruik gemaakt van de TTV Drivers facebookpagina. Foto’s en 
posts die hierop geplaatst worden, kunnen ook gebruikt worden voor het clubblad. 
Dus heb je leuke foto’s of verhalen? Zet ze dan op de facebookpagina! 
 
Mark van der Waal van Dijk 
Redactie clubblad 

 

Denken… 
 
 

 

mailto:clubblad@ttvdrivers.nl
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Algemene informatie 
 

 
Speellocaties 

maandag Sporthal Appelgaard, Bellefleur 2a, 3371 Hardinxveld-Giessendam, tel: 0184- 612647 
vrijdag en zaterdag OKK-Gebouw, Rijnstraat 1a, 3371 ST Hardinxveld-Giessendam, tel: 0184-615454 

 
Speeltijden Jeugd 

maandag 19:00 – 20:00 
dinsdag 18:00 – 20:00  

 vrijdag van 19:00 – 23:00 uur (buiten competitie om) 

 
Speeltijden Senioren 

maandag vanaf 20:00 uur tot 22:00 uur 
vrijdag van 19:00 – 23:00 uur (buiten competitie om) 

 
Competitiewedstrijden  

Junioren spelen de thuiswedstrijden op zaterdag vanaf 9:30 uur in het OKK-gebouw  
Senioren spelen op vrijdagavond thuis vanaf 19:00 uur  

De tijden voor de uitwedstrijden kunnen per vereniging variëren 
 

Training 

Op maandagavond wordt er training gegeven door Ben Jacobis. De training is vrijblijvend, er mag ook recreatief 
gespeeld worden. Dit moet wel aangegeven worden bij de trainer. De jeugd begint om 19:00 uur en de senioren 

vanaf 20:30 uur. 
Op dinsdag wordt er ook training gegeven door Damir Avdic. 

 
Kleding en schoenen 

Tijdens een competitie wedstrijd moet er in het tenue van de vereniging gespeeld worden. Deze kan besteld 
worden bij Leon Verweij (leonverweij@hotmail.com). Het is absoluut niet toegestaan om op zwarte zolen de zalen 
te betreden!! Ook is het niet toegestaan op buiten gedragen schoeisel in de zaal te verschijnen. Vanwege strikte 

afspraken met OKK en de gemeente zijn we genoodzaakt hier heel streng op te letten. 
 

Lid worden? 

Nieuwe leden mogen 4 maal op proef komen. Op deze manier kan er kennis gemaakt worden met de sport en de 
vereniging. Na de proefperiode kan er lidmaatschap aangevraagd worden bij de mensen van het bestuur of bij de 

trainers. Deze regelen een inschrijfformulier. Mochten zij onverhoopt niet aanwezig zijn, dan kan er contact 
opgenomen worden met de secretaris, Ewout Visser (secretaris@ttvdrivers.nl). 

 
Contributie 

Tegelijk met het inschrijfformulier wordt een machtigingsformulier verstrekt waardoor TTV Drivers gemachtigd 
wordt alle betalingen (zowel contributiebetaling als andere financiële verplichtingen) van een door u aangegeven 

rekening af te mogen schrijven.  De afschrijvingen vinden plaats op 15 maart, 15 mei, 15 september en 15 
november. Voor vragen aangaande contributie en incasso kunt u contact opnemen met onze penningmeester,  

Leo van Velzen (penningmeester@ttvdrivers.nl). 
 

Opzeggingen 
Opzeggingen moeten schriftelijk geschieden bij een van de bestuursleden en kan alleen voor het einde van elk 

kwartaal. Bij competitie spelers kan dit alleen halfjaarlijks. 
 

Redactie clubblad 

Mark van der Waal van Dijk (clubblad@ttvdrivers.nl) 
Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar. 

 
 
 

HEEFT U NOG NIET DE JUISTE INFORMATIE GEVONDEN? 
KIJK DAN OP WWW.TTVDRIVERS.NL 

mailto:penningmeester@ttvdrivers.nl
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