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TTV Drivers 
 

 

Bestuur 

 

Voorzitter    Adriaan van Vliet   voorzitter@ttvdrivers.nl 

Secretaris            Ewout Visser   secretaris@ttvdrivers.nl        

Penningmeester  Leo van Velzen  penningmeester@ttvdrivers.nl   

Wedstrijdsecretaris      Richard van Velzen         wedstrijdsecretaris@ttvdrivers.nl  

Communicatie  Cor den Boer   communicatie@ttvdrivers.nl 

       

Nevenfuncties 

 

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

Sponsoren   Jan Breedveld   janbreedveld@kpnplanet.nl 

Jeugdzaken   Leon Verweij   jeugdzaken@ttvdrivers.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. 
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Voorwoord 
         

         3e editie 2016 

 

Beste leden, 
 

Sinds mijn laatste voorwoord zijn er al weer een aantal maanden verstreken. De 

competitie spelende leden zijn inmiddels halverwege de najaarscompetitie en voor we 

het weten is het jaar 2016 verstreken. In de voorbije maanden zijn we als bestuur zeer 

druk geweest met een aantal zaken. Bovenaan onze lijst staan dan ook nog steeds de 

accommodatie en ledenwerving. 

 

Voor wat betreft de accommodatie kan ik melden dat er gesprekken zijn geweest met 

de gemeente en OKK. In deze gesprekken hebben wij als bestuur de mogelijkheden 

besproken om te kijken naar een andere invulling voor onze speelavonden. Aangezien 

dit nog loopt zal ik hier in mijn volgende voorwoord mogelijk een verdere toelichting 

op geven. 

 

Ledenwerving is iets waar ook onze bond (NTTB) erg mee te kampen heeft. Wat dat 

betreft loopt TTV Drivers mee in de negatieve trend die de NTTB ook landelijk laat zien. 

Bijna alle verenigingen hebben het momenteel erg lastig op het gebied van het behoud 

van leden en nieuwe aanwas.  

 

 
 

Een paar weken geleden heeft Ben Jacobis weer een succesvolle sportcarrousel 

gedraaid. Ondanks veel tafeltennissende kinderen heeft dit nog geen nieuwe leden 

opgeleverd. Daarom wil ik ook nog steeds een oproep doen aan de huidige leden om 
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eens een bekende mee te nemen. Tafeltennis is tenslotte een leuke en laagdrempelige 

sport voor zowel jong als oud. Naast de sportcarrousel voor de jeugd ben ik druk bezig 

met Servanda om te kijken of we dit ook voor senioren kunnen doen. Ik wil jullie dan 

ook vragen om nieuwe mensen een warm welkom te geven als ze op onze vereniging 

komen kijken.  

 

Helaas hebben wij vanaf heden ook een vacante bestuursfunctie. Leo heeft 

aangegeven om zijn functie als penningmeester na vele trouwe jaren op te geven in 

verband met zijn drukke werk en privé. Persoonlijk vind ik dit natuurlijk ontzettend 

jammer omdat Leo al geruime tijd een solide kracht is binnen het dagelijks bestuur van 

de vereniging. Desondanks denk ik dat het ook weer kansen en mogelijkheden biedt 

voor iemand met een andere visie of aanpak. 

 

Wij hebben als bestuur de veronderstelling dat alle functies momenteel goed bekleed 

zijn. Mede hierdoor hebben we een fijne basis om een nieuwe penningmeester te 

kunnen verwelkomen. Ook heeft Leo aangegeven steun te willen geven bij het 

overdragen van zijn functie. Het penningmeesterschap anno 2016 is veelal digitaal dus 

een beetje handigheid op dit vlak is wel aan te raden. Ik hoop dat er iemand binnen de 

vereniging is die het leuk vindt om toe te treden tot een betrouwbare groep 

bestuursleden die TTV Drivers verder willen brengen.  

 

Draag je de vereniging een warm hart toe maar twijfel je of het penningmeesterschap 

wat voor je is? Onder het genot van een lekkere kop koffie of een biertje zijn Leo of 

ondergetekende bereid om wat extra informatie hieromtrent te verschaffen. Schiet 

ons dus gerust aan. 

 

Ik wens iedereen nog veel succes bij de laatste competitiewedstrijden en veel plezier 

tijdens de trainingsavonden.  

 

Sportieve groet, 

 

Adriaan van Vliet 

Voorzitter TTV Drivers 
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Verjaardagen 
 

Oktober November December Januari 

2 Pieter Verheuvel 29 Joost de Vries 9 Bart Bakker 3 Ewout Visser 

8 Corne Drinkwaard   16 Niels Meerkerk 23 Henriëtte Kroon 

30 Rene den Breejen   16 Willeon van de Pol 24 Richard van Velzen 

    19 Leo van Velzen   

    27 Daniël Kim   

    30 Damir Avdic   

 

Ledenmutaties 
 

De volgende leden zijn de afgelopen drie maanden lid geworden: 

 

Lid per Naam 

01-08-2016 Dylan Kooy 

01-09-2016 René den Breejen 

 

 

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

 

Opgezegd per Naam 

30-06-2016 Eric van den Berg 

31-07-2016 Jeroen Mikkers 

 

 

Momenteel heeft TTV Drivers 45 leden. 
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Sfeerimpressie Sportcarrousel 
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ELAR Toernooi Meerkerk  
 

Op 15 oktober jl. was het weer zo ver. Het jaarlijkse ELAR-toernooi vond plaats in 

Meerkerk. Bij dit toernooi wordt er volgens het zogenaamde Zwitsers systeem 

gespeeld. Bij dit systeem komen de spelers iedere ronde ongeveer een gelijkwaardige 

speler tegen, wat het natuurlijk erg leuk maakt. En je speelt ook erg vaak.  

 

Voor Joost de Vries was het zijn eerste toernooi. Hij deed het helemaal niet slecht met 

een 5e plaats in zijn klasse. Ook Corné en Jaco Drinkwaard streden voor wat ze waard 

waren, met als resultaat een plek in de middenmoot. Meer zat er helaas niet in.  

 

Willeon speelde de halve finale, maar deze verloor hij. In de troostfinale werd hij na 

een mooie pot 3e!  

 

Pieter-Jan heeft knap de finale bereikt. De 1e plaats moest hij jammer genoeg afstaan, 

maar het resulteerde in een welverdiende 2e plaats!  

 

Al met al was het weer een zeer succesvol toernooi, waarbij gezelligheid uiteraard 

voorop stond.  
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Competitie Update 
Standen bij de senioren halverwege de najaarscompetitie 

 

Reguliere competitie 

 

Hoofdklasse - Poule B 

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

Alexandria '66 3       5 - 34         

Shot '65 1                  5 - 33 

Pecos 4                     5 - 31 

Papendrecht 1          5 - 29 

Salamanders 3          5 - 28 

Avanti 4                    5 - 22 

Drivers 1            5 - 12 

Taveba 1                    5 - 11 

 

Na de promotie vanuit de 1e klasse vorige seizoen blijkt dat de het niveau in de 

hoofdklasse toch wel een stuk hoger ligt. De play-downs lijken helaas niet meer te 

vermijden.   

 

3e klasse - Poule G 

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

Tavernie 1                  5 - 35       

Papendrecht 5          5 - 31 

Gorkum 2                   5 - 24 

Sliedrecht Sprt 2       5 - 21 

Drivers 2                   5 - 21 

VCS 1                       5 - 18 

 

Drivers 2 bevindt zich onderin de poule, maar de verschillen zijn niet groot. Het moet 

nog mogelijk zijn om degradatie te voorkomen.  

 

Duo competitie  

 

4e klasse - Poule H 

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

Drivers 1                  5 - 18 

Korendijk 3                5 - 17         

Dordrecht 10             5 - 14 

Taveri 4                   5 - 11 

Oude Tonge 1           4 -  5 

De Sprint 3                 4 -  5 
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Vorig seizoen degradeerde team 1 uit de 3e klasse van de reguliere competitie. In de 4e 

klasse duo competitie ligt het niveau duidelijk lager en is er zelfs een kans op het 

kampioenschap. Dan moet het team wel Korendijk 3 achter zich weten te houden. 

 

5e klasse - Poule M 

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

Shot '65 5                  5 - 18 

Merwestad 5            5 - 17 

Sorry 7                     5 - 16 

Nileta 2                    5 - 15 

Drivers 2                   5 -  7 

De Sprint 5                 5 -  2 

 

Bij duo team 2 gaat het al iets beter dan vorig seizoen, maar het wil nog niet echt 

lukken. Misschien komt dit ook gedeeltelijk door het gemis van Gert Rietveld, die nog 

herstellende is van zijn operatie. Hopelijk is Gert snel weer in staat om te spelen. 
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Competitie Update 
Standen bij de jeugd halverwege de najaarscompetitie 

 

De competitie is bijna halverwege. De teams houden zich beiden goed staande in de 

hogere klassen. Zeker team 1 heeft zo nu en dan zeker winstkansen. Het team, 

bestaande uit Corian, Pieter-Jan, Willeon en Casper, spelen zeker naar hun 

mogelijkheden. De tegenstand zit qua sterkte ook redelijk dicht bij elkaar. Kunnen ze 

in het verloop van de competitie nog voor een verrassing zorgen? 

 

 
 

Ook bij team 2 zijn er zeker nog genoeg kansen. Ze staan nu 5e, maar bij een 

overwinning kunnen ze zeker een aantal plekken stijgen. Dan moeten voor het team 

met Henriette, Jaco, Corné en invallers Joost en Pieter er ook zeker mogelijkheden zijn. 

Ze worden in ieder geval niet weggespeeld in deze hogere klasse. 

 

 
 

Kom gerust eens kijken op de zaterdagochtenden dat de teams thuisspelen. Het is erg 

gezellig en de support kan men zeker gebruiken. 

 

 

Jeugdzaken 
 

De volgende activiteiten staan gepland voor de komende periode: 

 

Zaterdag 19 november: Jeugdclubkampioenschappen TTV Drivers 

Aanvang: 9.30 uur bij de OKK. We zullen rond 13.00 uur klaar zijn. 

 

Alle jeugdleden zijn welkom om mee te doen. Wie gaan er dit jaar met de prijzen 

vandoor?  
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Vrijdagavond 16 December: Om het seizoen af te sluiten organiseren we een 

leuk toernooi voor de jeugd (en ouders, broertjes/zusjes, senioren, etc)  

Locatie: OKK (tijden volgen nog) 

 

Hou deze data vrij, meer informatie volgt. 

 

Namens de Jeugdcommissie, 

 

Léon Verweij, Erik den Ouden en Corné Versluis 
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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 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 competitiewedstrijd 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 



 

20 

 


