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Openingstijden ”Den Opper”
Maandag
18.00 – 19.30
20.00 – 24.00
Dinsdag
09.00 - 12.00
18.00 – 20.00
20.00 - 24.00
Donderdag
09.00 - 12.00
20.00 - 24.00
Vrijdag
18.00 – 19.30
20.00 - 24.00
Zaterdag
13.00 - 16.00
15.00 – 18.00

€ 41,50
€ 47.00
€ 47.00

Berkel en Rodenrijs

 010-5117131
jeugdtraining groep C (6 t/m 10 jaar)
competitie senioren
heren 50+
jeugdtraining groep A (op uitnodiging)
competitie senioren / dartscompetitie
damesochtend
clubavond senioren
jeugdtraining groep B (11 t/m 16 jaar)
competitie senioren
competitie jeugd
vrij darten

CONTRIBUTIE 2014 (per jaar)
Senioren
€ 120,00
Junioren /Kadetten
€ 87,80
Pupillen/Welpen
€ 75,60

Zwerfleden(donateur)
Dartsleden
Jeu de boules – leden

secretaris@ttvtogb.nl

BONDSCONTRIBUTIE
2014
Ieder lid (per jaar)
€ 15.00
daarbij competitiespelende
- senioren (per ½ jaar) € 20.50
- jeugd (per ½ jaar) € 13.70
Vrijspelen niet-leden:
senioren
€ 3,00
jeugd
€ 1,50
Jeu de boules
€ 2,00

VAN DE REDACTIE
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Van de redactie.
Een redactie is meestal bezig de belangrijke zaken van een
vereniging te belichten.
De stukjes in de Heraut door Rien Kuyvenhoven waren een
mooi uithangbord voor onze club, waarbij alle disciplines
besproken werden.
Afgelopen maand stond in het teken van het 60 jarig jubileum.
We hadden een voortreffelijke jubileumcommissie bestaande
uit Andre v/d Hoeven, Alex Vonk, Gregor van Vreden en Hans
de Boe .
Zij hebben een geweldig aantal activiteiten georganiseerd
voor een uiteenlopende groep van mensen. Het begon met de
finale pokeren,het Jeu de Boules, en het klaverjassen.
Vervolgens werd er een fantastische familiedag
georganiseerd met een groot aantal vrijwilligers die het
geheel in goede banen leidde. Zelfs het weer was ons goed
gezind.
De verschillende spellen in het darten, Jeu de Boules en
tafeltennis werd met veel enthousiasme beoefend, waarbij in
elke categorie punten te verdienen was.
Grote dank aan een ieder die de familiedag tot een mooie
clubdag hebben gemaakt.
Grote waardering voor de barmensen zonder hun geen natje
en een hapje.
Na de familiedag hadden we als afsluiting van de festiviteiten
de feestavond met als hoogtepunt de huldiging van de
jeugdkampioenen.
De muziek werd verzorgd door disco Mercurius van de oud
leden Hermes.

VAN DE REDACTIE
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Een welkome afwisseling was de goochelaar en Iris de
Schepper die live een aantal liedjes ten gehore bracht.
Het was fijn te zien dat onze oud voorzitter Frans
Zwakkenberg met zijn vrouw ook van de partij waren.
Eveneens leuk je eigen moeder ruus , ook inmiddels meer de
40 jaar lid van de partij was.
Al met al een geweldig jubileum.
Nu even weer ander nieuws. volgend seizoen start de jeugd
met 6 competitieteams. Dank zij trainsters Merel en Lennie
en een aantal enthousiaste vrijwilligers zit het aantal
jeugdleden in de lift.
Zo ook het darts gebeuren, dank zij de goedlopende beren
gezellige sfeer, o.l.v. Jos, gaan we volgend seizoen met 4
dartsteams de competitie in.
Het kaartgebeuren zoals het pokeren en klaverjassen zijn
niet meer weg te denken uit onze club, bij het klaverjassen
zijn Arno en Aad al jarenlang het gezicht van de club. Het
Pokeren is o.l.v. de pokercrew in uitstekende handen.
Onze jongste loot aan de stam, het Jeu de Boules wordt door
een groep vrijwilligers uitstekend vertegenwoordigd, elke
maand een leuk toernooi.
Al met al een bruisende club waar we altijd op zoek zijn naar
nieuwe vrijwilligers, we begrijpen dat je de drempel om iets
te doen voor onze club snel te hoof lijkt. Maar 1
E-mail naar secretaris@ttvtogb.nl , dan kom je vanzelf bij
hanszelf uit.
Veel leesplezier met dit clubblad.
De redactie.

AGENDA
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Juli
6 juli
9 juli
12 juli
16 juli
26 juli

Grootouder-kleinkind JdB Toernooi
Bestuursvergadering
Darten Midzomer toernooi
Klaverjassen
Jeu de boules toernooi
Augustus
13 aug.
20 aug.
23 aug.
30 aug.

Bestuursvergadering
Klaverjassen
Fietstocht en BBQ
Jeu de boules toernooi

September
5 sept.
6-7 sept.
8 sept.
10 sept.
11 sept.
13 sept.

Onderlinge teamwedstrijden
Opening jeugdseizoen tafeltennis
Start competitie senioren
bestuursvergadering
Onderlinge senioren start nieuw seizoen
Start jeugdcompetitie

60 jaar T.O.G.B. tafeltennis

TEAMSAMENSTELLING JEUGD
Togb 1
3831565
3984033
402030

Promotieklasse/Landelijkj
Leroy Heemskerk
Dennis Hu
Jadde Voorthuijzen

Togb 2
3564516
3886366
4009501

3e klasse
Koen Broers
Ivar Noordam
Timothy den Breems

Togb 3
3971438
4009535
4066642

4e klasse
Robbie van der Raaf
Casper van de Coevering
Djen Bakx

Togb 4
3831086
3831573
4026244

4e klasse
Mark Heezen
Zoey Heemskerk
Manon Barkhof

Togb 5
4026286
4040604
4076312
4095578

5e klasse
Joyce Ammerlaan
Jasmijn Nolles
Felicity den Breems
Daniella van der Raaf

60 jaar T.O.G.B. tafeltennis

5

TEAMSAMENSTELLING JEUGD
Togb 6
4026252
4051150
4051184
4051192
4097122
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Pupillen C
Brigit Barkhof
Ilse van Es
Thomas Varney
Mark van Gijzen
Luca Hak

4e SponsorFietstocht van de Rabo
Op zondag 21 september houdt de RABO haar 4e
Sponsorfietstocht met afstanden van 30 km en 60 km. Voor
iedere fietser, die namens onze vereniging deelneemt,
ontvangt de vereniging een vergoeding (maximaal 500 euro; 30
km levert 10 euro op, 60 km levert 20 euro op per deelnemer).
Dus heb je zin schrijf je dan in bij onze club. Op het prikbord
zal tzt een inschrijflijst worden opgehangen.
De activiteitencommissie
Aad Wijsman

TTV TOGB is de hele zomer open

60 jaar T.O.G.B. tafeltennis

TEAMSAMENSTELLING SENIOREN
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Team 1 – 3e klas (vrijdag)
Alexander van Waay, Richard Vijverberg, Peter van Zomeren,
Hans van Rutten
Team 2 – 3e klas (vrijdag)
Sjaak Bes, Dick Krouwel, Aad Hofland
Team 3 – 4e klas (3e aanvraag) (maandag)
Aad Wijsman, Michel v.d.Bulk, Piet Vijverberg, Michiel
Vijverberg, Jan Bunnik.
Team 4 – 4e klas (vrijdag)
Alex Vonk, Egon van Trier, Remko van Es, Ton Kerver, Koen
Broers.
Team 5 – 4e klas (vrijdag)
Ron v.d.Werf, Gerard Meijers, Jan Gouma.
Team 6 – 4e klas (maandag)
Marian v.d.Leygraaf, Johan v.d.Bulk, Loek v.d.Berg, Rick
Wesdorp
Team 7 – 4e klas (vrijdag)
Ed van Dijk, Dik Docter, Frank Wensveen
Team 8 – 4e klas (maandag) Joost Zoetemelk, Bianca Koot,
René de Schepper, Nico Koot

60 jaar T.O.G.B. tafeltennis

TEAMSAMENSTELLING DUO SENIOREN
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Team 1 – 1e klas (dinsdag)
Harry Sintemaartensdijk, Patrick Bakker
Team 2 – 2e klas (dinsdag)
Robert Balkhoven, Jan v.d.Driessche, Rob Rutjes
Team 3 – 3e klas (maandag)
Aad Luiten, Sjaak Bes
Pinnen,
ja graag door Jolanda Janssen
Iedereen zal inmiddels wel gehoord hebben dat er in de nacht
volgend op de ALV is ingebroken, waarbij o.a. de kluis is
meegenomen. Dit is geen motivatie voor al die vrijwilligers, in
dit
geval
vooral
de
groep
vrijwilligers
genaamd
barmedewerkers. Niet alleen de contant betaalde barbonnen,
maar ook de fooi werd meegenomen.
Naar aanleiding hiervan wil ik u nogmaals in herinnering
brengen dat er een
pinapparaat staat. Daarmee kan een barbon worden betaald en
als u voordat er
gepind wordt , aangeeft dat u ook fooi wilt pinnen, kan dat
ook. Als u nog twijfelt
of u uw barbon contant of per pin zal betalen, wil ik u
verzoeken te kiezen voor de pin.
Bij voorbaat mijn dank! Tot slot wil ik de vrijwilligers
bedanken die klaar stonden na de inbraak.
De penningmeester
60 jaar T.O.G.B. tafeltennis

Dubbeltoenooi tafeltennis
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Op donderdag 12 juni werd voor het 3e achtereenvolgende jaar
een Dubbeltoernooi-Tafeltennis gehouden. 17 Koppels hadden
zich opgegeven, genoeg animo dus!
Er werd gestreden in 3 poules: poule 1 en 2 was een 6-kamp,
poule 3 een 5-kamp. In de 6-kamp werden 5 partijen van 4
games gespeeld, in de 5-kamp 4 partijen van 5 games, kortom
elk koppel speelde 20 games.
Op 20.30 uur was ieder binnen en kon begonnen worden. Om
rond 23.00 uur was de strijd gestreden en kon de uitslag
bekend gemaakt worden.
Winnaar in poule 3 werd het koppel Bert de Gooijer/Johan
Vente. Zij leken ongeslagen te blijven, doch in hun laatste
partij was het koppel Cees van Rosmalen/Loek Vis hen met 3-2
toch te slim af. Tweede werd het koppel Herman Visser/Maria
Gillet. Laatste in deze poule werden Arjan/Trees Geijp; dit
ondanks winst in hun laatste partij tegen Cok
Straetemans/Wim Lansbergen
In poule 2 kwam na felle strijd het koppel Aad Hofland/Sjaak
Bes als winnaar boven drijven. Zij bleven ongeslagen (1x
gelijkspel) en behaalden 15 punten. De overige 5 koppels
maakten elkaar over en weer af. Het koppel Dik Docter/Ed van
Dijk werd uiteindelijk 2e (11 punten), het koppel Rene de
Schepper/Bianca Koot werd laatste (7 punten).
In poule 1 waren Rick Wesdorp/Martin Hayes nieuwkomers na
hun winst van vorig jaar in poule 2. Goed, zij hebben er even
aan mogen proeven, maar moesten na het bieden van goede
tegenstand toch genoegen nemen met de 6e plaats. Winnaar
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werd het koppel Vladimir Poryadin/Dick Krouwel met 14
punten. Zij verloren alleen van de winnaars van vorig jaar:
Gerard Meijers/Ron vd Werf.
Winnaars, proficiat!

Poule 3
1e (17 pnt) Bert de Gooijer en Johan Vente
2e (12 pnt) Herman Visser en Maria Gillet
3e (09 pnt) Cok Straetemans en Wim Lansbergen
4e (09 pnt) Cees van Rosmalen en Loek Vis
5e (03 pnt) Arjan Geijp en Trees Geijp
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Poule 2
1e (15 pnt) Aad Hofland en Sjaak Bes
2e (11 pnt) Dik Docter en Ed van Dijk
3e (10 pnt) Nico Koot en Joost Zoetemelk
4e (09 pnt) Henny Krak en Joop Bes
5e (08 pnt) Hans de Boe en Ben Straver
6e (07 pnt) Rene de Schepper en Bianca Koot
Poule 1
1e (14 pnt) Vladimir Poryadin en Dick Krouwel
2e (13 pnt) Patrick Bakker en Harry SMD
3e (13 pnt) Ron vd Werf en Gerard Meijers
4e (11 pnt) Piet Vijverberg en Aad Wijsman
5e (07 pnt) Rob Rutjes en Jan vd Driessche
6e (02 pnt) Rick Wesdorp en Martin Hayes

TTV TOGB is de hele zomer open
Op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur ivm Jeu de
Boules
Op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur ivm Jeu de
Boules
Op donderdagavond vanaf 19.15 uur ivm Tafeltennis en Jeu de
Boules.
Op de vrijdagavond (eens per 3 weken) vanaf 19.15 uur ivm
Onderlinge-Darts.
Op zaterdagmiddag van 13.30 uur ivm Jeu de Boules en vanaf
15.00 voor Darten en vrij Tafeltennissen.
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Klaverjassen
Op de derde van mei en juni is weer gekaart er waren in mei
20 koppels en in juni 14 koppels aanwezig om een kaartje te
leggen.
De laagste pot in mei werd gespeeld door Gonnie en Aad Koot
met 977 punten in juni was dat Ben Straver en Sjaak Bes met
827 punten.
De hoogste pot in mei en juni was voor Carla v/d Meer en Piet
Bes met 2048 punten en 2323 punten.
De leiding was in handen van Aad de Veld en Arno v/d Stam.
De prijzen werden als volgt verdeeld:
Mei
1.
2.
3.
4.
5.

Nel en Mien
Carla en Piet
Gerda en Annie
Aad en Peet
Sjaak en Aad

Juni
5442
5283
5049
4921
4867

1. Carla en Piet
2. Dorie en Geard
3. Hans en Arno
4. Nel en Ria

5790
5113
5035
4890

Hans van Rutten.
Grote clubactie
September doen we weer mee met de grote clubactie, ieder
jeugdlid wordt gevraagd 5 loten te verkopen.
De opbrengst gaat geheel naar de activiteiten die voor de jeugd
worden gepland
Hans van Rutten
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Wedstrijdleiding in gesprek met De Heraut

21ste Seizoensopening met Fietstocht/BBQ op zaterdag 23
augustus
Wij willen u alvast attent maken op onze opening van het
TAFELTENNIS-seizoen, die gehouden gaat worden op
zaterdag 23 augustus 2013.
Op de agenda staat hetzelfde als alle voorgaande jaren: een
fietstocht van circa 45 km en aansluitend een BBQ. Op de BBQ
worden ook alle niet-fietsers, jeugdleden en ouders verwacht.
Vorig jaar reden we met de auto naar Voorburg en maakten van
daaruit een fietstocht door de diverse wijken van de stad
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Den Haag. De stad die bekend is om z’n Haagse Bos, Duindigt,
Vredespaleis, Kijkduin, ADO, Binnenhof, Malieveld, . . . ..
Beide Aadten hebben al een gebied in hun gedachte, maar het
uitzetten moet nog gebeuren..
Noteer 23 augustus alvast in uw agenda.
Binnenkort komen de inschrijflijsten op de prikborden te
hangen..
PS: De jeugd heeft haar openingsweekend 6 en 7 september.
Nadere info volgt.
Aad Wijsman
Jeu de Boules
Het seizoen is alweer een tijdje open. Inmiddels zijn er al een
paar toernooien geweest en . . . het weer werkt nog steeds
prima mee.
Het volgende toernooi is gepland op zaterdag 28 juni.
Inschrijven op het prikbord of tot uiterlijk 13.00 uur.
Aanvang der wedstrijden 13.30 uur en einde rond de klok van
17.00 uur.
Elke 3e donderdag van de maand houden we voor onze leden
onderlinge wedstrijden. Aanwezig: 19.30 uur. Start 19.45 uur. Einde
uiterlijk 23.00 uur.
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En ter info nogmaals onze openingstijden:
Dinsdagmiddag
van 13.30 - 17.00 uur
Donderdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur
Donderdagavond
van 19.30 – 23.00 uur
Zaterdagmiddag
van 13.30 – 17.00 uur
Kijk ook op onze website http://ttvtogb.nl/ voor overige informatie,
uitslagen en het laatste nieuws

Familiedag darts
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Tafeltennis: Onderlinge seizoen 2013-2014 zit er weer op
Afgelopen seizoen werd 9 keer op de 2e donderdag van de
maand de Onderlinge-Tafeltennis gehouden. Op donderdag 10
mei waren de finales.
De uitslag:
1e Patrick Bakker
2e Robert Balkhoven
3e Sjaak Bes
4e Rob Rutjes
5e Harry SMD
Patrick Bakker werd dus wederom eerste. Gefeliciteerd! Harry
SMD viel deze laatste avond al vrij snel uit door een blessure.
Er waren 2 spelers die aan alle 9 avonden meededen: Martin
Hayes en Ben Straver. Bravo!!.
Bij de persoonlijke resultaten eindigde Patrick Bakker
eveneens op de eerste plaats (82,5%). Tweede werd hier Harry
SMD (82,1%)
Het aantal deelnemers lag dit seizoen weer wat hoger en kwam
uit op gemiddeld 26 spelers.
In september gaan we weer van start. Het zijn goed bezochte
clubavonden, waar ook ruimte gelaten wordt voor leden die niet
meedoen met de Onderlinge.
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Jubileum commissie bedankt.
Dank zij de hulp van de jubileum commissie is ons 60 jarig
jubileum een feest geworden.
Het bestuur bedankt de jubileum commissie voor al hun werk
en de tijd die zij eraan besteed heeft.
De commissie bestond uit Andre v/d Hoeven, Gregor van
Vreden , Hans de Boe en Alex Vonk.
Op een ander moment zullen we de heren graag nog in het
zonnetje zetten.
Namens het bestuur heel erg bedankt.
Hans van Rutten, secretaris
Kampioenen senioren voorjaarscompetitie 2014
De afgelopen voorjaarscompetitie is de helft van de
seniorenteams kampioen geworden. In de regulieren
competitie waren er 8 teams. De teams 1 t/m 4 zijn
gedegradeerd en de teams 5 t/m 8 zijn kampioen geworden.
We hebben dus met de nieuwe competitie 2 teams in de 3e
klasse en 6 teams in de 4e klasse; lager is er dus niet.
In de DUO competitie waren er 4 teams. Hier werden de
teams 2 en 4 kampioen.
Team 5: Sjaak Bes, Henny Krak, Aad Hofland
Team 6: Ed van Dijk, Frank Wensveen, Dik Docter
Team 7: Marian van de Leijgraaf, Rick Wesdorp, Loek van dn
Berg en Johan van den Bulk
Team 8: Bianca Koot, René de Schepper, Joost Zoetemelk,
Nico Koot
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Duo 2: Robert Balkhoven, Jan van den Driessche, Rob Rutjes
Duo 4: Sjaak Bes, Aad Luiten
door Harry Sintermaartensdijk
Familiedag in de speelzaal

60 jaar T.O.G.B. tafeltennis

Dartnieuws
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2Fast4u
- 2Fast4u bestaat uit: Rick, Jos, Marcel, Mike, Dennis
Immerzeel, Gregor van Vreden en Cees-Jan van der Stoep.
Captain: Rick, reserve captain: Jos
- TOGB1 bestaat uit: Jan, Patric, Nico en Frank in ‘t Veen.
Verder zijn zij nog op zoek naar teamleden.
Captain: Jan, reserve captain: Patric
Triple 1
Spelers: Ed, Martien, Arno, Trees, Joost, Marleen, reserve
Ton.
van Suzan Schenk om te willen spelen.
Captain: Ed
Opperbest
Spelers: Gijs, Michel, Arie, Rien, Aad en Marco Hoogeveen.
Martijn is gestopt en voor hem is Marco in de plaats gekomen.
Patrick Clazing zou ook willen spelen, maar voldoende spelers.
Captain: Aad, reserve captain: Michel
Speelavond: alle teams willen op vrijdag gaan spelen.
2Fast4u en Triple 1 gaan op dezelfde avond spelen en
Opperbest en TOGB1 gaan op dezelfde avond spelen.

21ste Seizoensopening met Fietstocht/BBQ op zaterdag 23
augustus

Bestuur:
Robin Jordense
voorzitter

Tafeltennisvereniging TOGB is gevestigd in
clubgebouw "den Opper"
Het Hoge Land 7
2652 EA Berkel en Rodenrijs
tel. 010 - 5117131

010-4420972

info@ttvtogb.nl

Hans van Rutten
010-5190055
secretaris & vrijwilligersbeleid

secretaris@ttvtogb.nl

Jolanda Janssen
penningmeester

secretaris@ttvtogb.nl

Ton Kerver
onderhoud & darten

010-4378770

info@ttvtogb.nl

Kirsten de Schepper
ledenadministratie

010-5110651

info@ttvtogb.nl

Jan van den Driessche
jeugdzaken

010-5116586

info@ttvtogb.nl

Trainers:
Merel Broers
Lenny van der Meer

06-22925667
010-5216774

mcbroers@lybrandt.nl

Wedstrijdzaken:
Competitie senioren
Competitie jeugd
Toernooi intern senioren
Toernooi intern jeugd
Toernooi extern senioren
Toernooi extern jeugd

Harry Sintemaartensdijk
Jan van den Driesche
Peter van Zomeren
Ed Hess
Harry Sintemaartensdijk
Joeri Bakx

010-5114621
010-5116586
010-4226030
010-5120522
010-5114621
010-5113299

Kirsten de Schepper
Loek van den Berg
Jan Verheul
Henny Krak
Marian van de Leijgraaf
Mark Heezen
Alex Vonk
websitettvtogb@gmail.com

010-5110651
010-5111838

Jeu de boules:
Voorzitter

Marian van de Leijgraaf

010-5117832

Darten:
Voorzitter

Jos Suijker

010-5111033

Diversen:
Ledenadm./Contributie
Reclame/advertenties
Barcommissie voorzitter
Barcommissie
Vertrouwenspersoon
Website

010-5115500
010-5117832
010-5190214
010-5113109

