
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2 

TTV Drivers 
 

 

Bestuur 

 

Voorzitter    Adriaan van Vliet   voorzitter@ttvdrivers.nl 

Secretaris            Ewout Visser   secretaris@ttvdrivers.nl        

Penningmeester  Cor den Boer   penningmeester@ttvdrivers.nl   

Wedstrijdsecretaris      Richard van Velzen         wedstrijdsecretaris@ttvdrivers.nl  

Clubblad/Communicatie Mark van der Waal van Dijk clubblad@ttvdrivers.nl  

        communicatie@ttvdrivers.nl 

 

Nevenfuncties 

 

Sponsoren   Jan Breedveld   janbreedveld@kpnplanet.nl 

 

Contributie 

 

Basis lidmaatschap  Per maand Per kwartaal 

 

Junioren   € 10,25 € 30,75 

Senioren   € 13,75 € 41,25 

Rustende leden  € 4,25  € 12,75 

 

Competitietoeslag  Per maand Per kwartaal 

 

Junioren   € 3,00  € 9,00 

Senioren   € 4,25  € 12,75 

 

Incasso data    

 

1e kwartaal: 15 maart   

2e kwartaal: 15 mei   

3e kwartaal: 15 september  

4e kwartaal: 15 november  

 

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. 
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Voorwoord 
         

         1e editie 2017 

Beste tafeltennisvrienden, 

 

Op donderdag 19 januari jongstleden vond de algemene ledenvergadering plaats. Ik 

moet enigszins teleurgesteld vaststellen dat er niet veel leden aanwezig waren tijdens 

de vergadering. Daarom wil ik dit voorwoord beginnen met een oproep aan de leden 

die er niet waren om volgend jaar wel te komen. Er worden een hoop belangrijke 

onderwerpen besproken tijdens de ALV. Over deze onderwerpen kun je als lid 

meepraten en in sommige gevallen zelfs mee beslissen. Ook ouders van jeugdleden 

zijn sinds een aantal jaren welkom. Wij vinden het als bestuur ontzettend belangrijk 

om te weten hoe ouders en leden de gebeurtenissen op de club ervaren. Mocht u na 

het lezen van dit voorwoord eens van gedachten wisselen dan kunt u mij mailen via 

voorzitter@ttvdrivers.nl.  

 

Tijdens de ALV zijn er talloze onderwerpen aan bod gekomen. Ik wil graag bij een aantal 

onderwerpen stil staan. Allereerst was er het afscheid van onze penningmeester Leo 

van Velzen. Na vele jaren penningmeesterschap heeft Leo te kennen gegeven om te 

stoppen met het bekleden van deze functie. Iets wat ik persoonlijk erg jammer vind 

omdat Leo altijd zeer betrokken is en dichtbij de leden staat. Met de komst van zijn 

prachtige dochter Mara vorig jaar en de start bij een nieuwe werkgever heeft hij niet 

de rust en de tijd om zijn taken te kunnen vervullen. Nogmaals ontzettend bedankt 

voor al je inspanningen de afgelopen jaren Leo.  

 

Ik ben erg blij om te melden dat Cor den Boer het penningmeesterschap wil opvolgen. 

Cor is zeer ambitieus en heeft als missie om de club verder te helpen door alles met 

betrekking tot boekhouden te digitaliseren. Dit betekent dat er een hoop werk verzet 

moet worden de komende tijd. Leo en ikzelf zullen hem daarin ondersteunen waar 

mogelijk. Doordat Cor doorschuift moet zijn vacante plek als algemeen bestuurslid 

ingevuld worden. Hiervoor heeft Mark van der Waal van Dijk zich beschikbaar gesteld. 

Met de toetreding van Mark is het bestuur weer compleet. Ik wil Cor en Mark dan ook 

bedanken voor hun toetreding tot het dagelijks bestuur van onze club. 

 

Op de ALV stonden een aantal bijzondere personen in de schijnwerpers. Zowel Niels 

Meerkerk als Johan van Wijngaarden waren in 2016 al weer 25 jaar als lid verbonden 

aan de vereniging. Tijdens hun jubileum werd er stil gestaan bij de verschillende 

bijdragen die zij hebben geleverd. Beiden hebben een aantal jaren het voorzitterschap 

bekleed en hebben daarnaast ook talloze nevenactiviteiten uitgevoerd. Na het 

dankwoord kregen zij het jubilaris-speldje, een bos bloemen en een leuke attentie 

uitgereikt.  
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Naast de jubilarissen mocht Jan de prijs voor clubvriend in ontvangst nemen. Deze prijs 

kreeg hij vanwege zijn inzet en betrokkenheid bij het zoeken naar sponsering en talloze 

andere activiteiten. 

 

Omdat Leon Verweij helaas eind vorig jaar afscheid nam ben ik op zoek naar iemand 

die Richard wil ondersteunen om de jeugdcompetitie te begeleiden. In de praktijk 

betekent dit dat je samen met Richard ouders benadert om te kunnen rijden en in de 

gaten houdt dat de teams compleet en op tijd aanwezig zijn voor de wedstrijden. Ook 

hiervoor geldt dat je contact op kunt nemen met mij. 

 

Helaas heeft trainer Ben Jacobis in januari ook zijn vertrek aangekondigd. Voor het 

vertrek van Ben zal Damir voorlopig de taak van jeugdtrainer op zich nemen. Het 

afgelopen jaar heeft Damir bewezen dat hij dit op een goede en fijne manier invult. 

Door de geringe opkomst van de jeugd op maandag en het vertrek van Ben is er op de 

ALV besloten dat de jeugdtraining vanaf heden alleen nog maar op dinsdag van 18:00 

tot 20:00 wordt gegeven. Voor senioren betekent dit dat de trainingstijd op maandag 

van 20:00 tot 22:00 zal zijn. 

 

Het bestuur heeft als hoofddoelstelling voor het komende jaar om meer sponsoren te 

vinden en meer nieuwe leden aan te trekken. Hiervoor hebben we jullie hulp hard 

nodig. Neem eens iemand mee naar de vereniging of vraag eens binnen je familie of ze 

de club misschien kunnen helpen. Dit is namelijk hard nodig voor de toekomst van onze 

vereniging. Uiteraard kun je hierbij altijd een bestuurslid om hulp vragen. 
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De competitie is inmiddels begonnen dus ik wens alle wedstrijd-spelende leden veel 

succes. Wij hebben als bestuur in ieder geval veel zin in het nieuwe jaar en hopen op 

jullie medewerking! 

 

Sportieve groet, 

Adriaan van Vliet – Voorzitter 
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Club van 50 
 

De club van 50 is een belangrijke groep mensen die onze club een warm hart toedraagt. 

Deze mensen geven eenmaal per jaar 50 euro aan de vereniging. De leden van deze 

club overleggen onderling waar dit bedrag aan besteed mag worden.  

 

Inmiddels hebben we al aardig wat club van 50 leden die ons ieder jaar helpen de 

vereniging financieel gezond te houden. We zijn op zoek naar meer leden voor deze 

club.  

 

Iedereen kan lid worden van deze club. Denk hierbij aan opa’s, oma’s, ooms, tantes, 

vaders en moeders! Ken je iemand die lid wil worden van deze club? Meld hem of haar 

dan aan bij iemand van het bestuur.  

 

Wat krijg je terug als je lid wordt van deze club van 50:  

 

* Clubblad in je email  

* Uitnodiging voor een jaarlijks event  

* Betrokkenheid  

* Erevermelding op het bord in het OKK-gebouw (zie 

foto hiernaast) 

 

Hierbij wil ik ook iedereen bedanken die nu al lid is van 

de club van 50! Dankzij jullie behouden we een 

gezellige lokale sportclub die betaalbaar en 

toegankelijk is voor iedereen!  

 

Namens het bestuur,  

 

De Penningmeester 
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Verjaardagen 
 

Januari Februari Maart 

3 Ewout Visser 7 Casper den Ouden 5 Johan van Wijngaarden 

23 Henriëtte Kroon 12 Liesbeth Hammenga 19 Cor den Boer 

24 Richard van Velzen   19 Janneke van Velzen 

    22 Martijn Boxman 

 

 

April Mei 

21 Jacco Drinkwaard 12 Wout Both 

  20 Hans Mulder 

 

Ledenmutaties 
 

De volgende leden zijn de afgelopen drie maanden lid geworden: 

 

Lid per Naam 

01-12-2016 Rick van Velzen 

 

 

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

 

Opgezegd per Naam 

31-12-2016 Willem-Jan Berkelaar 

31-12-2016 Leon Verweij 

31-12-2016 Daniël Kim 

31-12-2016 Pieter de Vries 

31-01-2016 Petra Aangeenbrug 

31-01-2017 Henk Blom 

31-01-2017 Ben Jacobis 

 

 

Momenteel heeft TTV Drivers 39 leden. 

 

  



 

9 
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Nieuwe Trainingstijden 
 

Zoals al vermeld in het voorwoord zijn de trainingstijden veranderd. Door het stoppen 

van Ben Jacobis als trainer zal er op maandag geen training meer worden gegeven. Ook 

is vanwege het gebrek aan jeugdleden dat gebruik maakte van de maandagavond het 

eerste uur vervallen. Dit betekent dat er door senioren recreatief gespeeld kan worden 

van 20:00 tot 22:00. Jeugdleden zijn in overleg ook welkom om een balletje te komen 

slaan. 

 

Dinsdagavond wordt de jeugdtraining nog steeds gegeven door Damir. De tijden voor 

deze avond zijn onveranderd: 18:00 tot 20:00. Senioren zijn ook welkom! 

 

Wijzigingen Contributie 
 

Zoals medegedeeld tijdens de ALV is de contributie dit jaar verhoogd. De nieuwe 

bedragen zijn (tussen haakjes staan de oude bedragen vermeld): 

 

Basis lidmaatschap   Per maand   Per kwartaal 

Junioren                       € 10,25 (€ 9,75)        € 30,75 (€ 29,25) 

Senioren                      € 13,75 (€ 13,25      € 41,25 (€ 39,75) 

Rustende leden           € 4,25 (€ 4,00)           € 12,75 (€ 12,00) 

  

Competitietoeslag   Per maand   Per kwartaal 

Junioren                       € 3,00 (€ 2,75)          € 9,00 (€ 8,25) 

Senioren                      € 4,25 (€ 4,25)           € 12,75 (€ 12,75) 

 

Kleedkamers OKK 
 

Zoals de meesten van jullie al gemerkt zullen hebben wordt momenteel de OKK 

verbouwd. De kleedkamers bij de bovenzaal worden hierbij vernieuwd. Dit betekent 

echter dat er momenteel geen kleedkamers beschikbaar zijn. Er zijn verschillende 

opties:  

• Heren/jongens kunnen omkleden in het zaaltje achter in de kantine.  

• Dames/meisjes kunnen gebruik maken van het kamertje naast het materiaalhok 

boven in de zaal.  

• Als er mensen willen douchen dan kan dat in de kleedkamers in de benedenzaal. 

Deze kun je vinden als je door de benedenzaal heen loopt.  

 

Als alles volgens planning verloopt zullen de nieuwe kleedkamers na de zomervakantie 

gereed moeten zijn.  
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Uw advertentie 

hier? 
Hier had uw advertentie kunnen staan! Neem voor meer info contact op met Jan 

Breedveld (janbreedveld@kpnplanet.nl).   
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Nieuwjaars 

Dubbeltoernooi 
 

Het jaar 2017 werd anders begonnen dan voorgaande jaren. Ditmaal werd er een mix 

dubbeltoernooi georganiseerd. Door elke keer te loten kreeg iedereen een andere 

partner toegewezen. De punten werden na elke wedstrijd per individu genoteerd. 

 

Aan het einde van de avond mocht Liesbeth zich winnares van het toernooi winnen 

door met de meeste punten net iets boven Cor te eindigen. 
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Braderie 2017 
 

Ook dit jaar in juni hopen wij weer aanwezig te zijn op de braderie in Hardinxveld-

Giessendam. Voorgaande jaren is dit iedere keer een groot succes geweest, mede 

dankzij het spelletje ‘sla je slag’. Wij zijn daarom ook nu al op zoek naar hulp voor deze 

gezellige dag. 

 

Opgeven voor de dag kan bij iemand van het bestuur. 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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Competitie Update 
Standen bij de senioren aan het begin van de voorjaarscompetitie 

 

Reguliere competitie 

 

1e klasse - Poule B 

---------------------------------- 

Drivers 1            4 - 28 

De Sprint 2                3 - 19 

Taveba 2                    3 - 19 

Tavenu 2                    4 - 16 

HTTV-070 3                3 - 10 

Shot '65 4                  3 -  8 

 

Nadat aan degradatie uit de hoofdklasse vorig seizoen niet ontkomen kon worden mag 

het vlaggenschip van de vereniging het weer in de 1e klasse proberen. De start lijkt 

veelbelovend, dus wie weet is de hoofdklasse aan het einde van het seizoen weer in 

zicht. Een speciale vermelding hierbij voor Damir, die bij zijn invulbeurt knap twee 

wedstrijden wist te winnen! 

 

3e klasse - Poule G 

---------------------------------- 

Het Centrum 2          3 - 18 

Gorkum 4                   3 - 16 

Drivers 2                   3 - 15 

Papendrecht 5          2 - 11 

Merwestad 1             3 - 10 

 

Drivers 2 houdt zich stand in het midden van deze poule met één ontbrekend team. 

Hier kan alles nog gebeuren! 

 

Duo competitie  

 

3e klasse - Poule D 

---------------------------------- 

Taveba 3                    4 - 14 

Boomgaardshoek 1  4 - 13 

Gorkum 2                  4 - 13 

Drivers 1                  2 - 5 

HTV 1                       3 -  4 

Dordrecht 5               3 -  1 
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Na vorig seizoen het kampioenschap op de laatste wedstrijd binnen gehaald te hebben, 

mag duo team 1 het weer in de 3e klasse beginnen. De vorige keer in de 3e klasse werd 

er weinig gewonnen, dus hopelijk levert dit seizoen meer succes op. Het lijkt er tot nu 

toe op dat er in ieder geval wel twee teams zijn die ze onder zich kunnen houden.   

 

5e klasse - Poule F 

---------------------------------- 

Korendijk 4               4 - 17 

DFC 3                       4 - 14 

Trefpunt 4                  4 - 10 

Drivers 2                   3 -  7 

Tavenu 7                    4 -  4 

Serve 71 3                  3 -  3 

 

Duo team 2 is weer op volle sterkte nu Gert Rietveld gelukkig genoeg hersteld is om 

mee te spelen. Hopelijk betekent dit goede resultaten voor dit seizoen! De eerste 

wedstrijden lijken alvast beter te verlopen dan vorig seizoen.  

 

Standen bij de jeugd aan het begin van de voorjaarscompetitie 
 

2e klasse - Poule C 

---------------------------------- 

Alexandria '66 2     2 - 14 

Dordrecht 1              2 - 13 

Smash KC 1                2 - 12 

Shot '65 1                  2 - 12 

Drivers 1                   2 - 6 

Phoenix 2                   2 -  3 

 

5e klasse - Poule C 

---------------------------------- 

Gorkum 4                   1 - 10 

Papendrecht 3          1 - 10 

TaLaNi 2                    2 -  8 

Tavernie 3                  2 -  7 

Drivers 2                   2 -  5 

 

De jeugd heeft pas twee wedstrijden gespeeld, dus het is nog erg vroeg om conclusies 

te trekken. Wat wel opvallend is dat team 1 een pijnlijke 0-10 nederlaag thuis heeft 

geleden tegen Dordrecht 1. Ze zullen goed hun best moeten doen om alsnog mee te 

gaan doen voor de bovenste plaatsen! Team 2 lijkt het ook moeilijk te hebben in de 5e 

klasse. Corne, Jacco en Henriettie hebben wel in Joost de Vries een nieuwe teamgenoot 

gevonden.  
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Stukjes Inleveren 
 

Er is voor het aanleveren van stukjes, foto’s, etc voor in het clubblad een e-mailadres 

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 
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Algemene informatie 
 

 
Speellocaties 

Maandag en dinsdag 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 

dinsdag 18:00 - 20:00  
 vrijdag van 19:00 - 23:00 uur (buiten competitie om) 

 
Speeltijden Senioren 

maandag 20:00 uur - 22:00 uur 
dinsdag 18:00 - 20:00  

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 is er de mogelijkheid voor recreatief spelen. Op dinsdag wordt training gegeven door Damir 
Avdic. 

 
Kleding en schoenen 

Tijdens een competitiewedstrijd moet er in het tenue van de vereniging gespeeld worden. Deze kan besteld 
worden bij Adriaan van Vliet (voorzitter@ttvdrivers.nl). 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,  

Cor den Boer (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 
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