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Beste lezers, 

We zitten in een periode tussen de kerstkransjes en de oliebollen. Even is er geen 

tafeltennis. En om je niet helemaal van de UBT te laten vervreemden is hier een 

nieuwsbrief. Lees en bekijk alles over het Veteranentoernooi en constateer dat er nog net 

tijd is om je in te schrijven voor het koppeltoernooi van TVZ. Verder zie je hoe het 

bekertoernooi zich ontwikkelt. En heel bijzonder: het 70-jarig jubileum van VVV biedt 

ieder de gelegenheid om in Leidschendam toptafeltennis te aanschouwen.  

  

  

TVZ-koppeltoernooi, je kan nog 

inschrijven 

Zondag 8 januari 2017 is het weer de dag van 

het TVZ-koppeltoernooi. Eigenlijk zijn het 

drie koppeltoernooien: één in de Ere-

/Overgangsklasse, één in de Eerste/Tweede 

klasse en één in de Derde klasse. Inschrijven 

kan nog tot 1 januari, via je 

wedstrijdsecretaris, of rechtstreeks bij Peter 

Melet pmelet@xs4all.nl. Om mee te doen 

betaal je bij binnenkomst 15 euro per koppel 

en daarvoor krijg je ook nog vier 

consumptiebonnen. Die kun je bijvoorbeeld 

besteden tijdens de 'after the game', waarin 

alle wedstrijden tot in de finesses worden 

geëvalueerd. 

 

  

  

Overschrijving 
De transfermarkt is weer open. Bevalt het je niet meer bij je huidige vereniging en wil je 

graag overstappen naar een andere? Dat kan, met ingang van de tweede competitiehelft. 

Maar het gaat niet zomaar. Er is een formulier voor, dat je van de website kunt downloaden 

(regelgeving – overschrijving). Als dat is ingevuld, blijkt daaruit dat je schuldenvrij 



vertrekt. Let wel: het formulier moet uiterlijk twee weken voor het begin van de tweede 

helft zijn ingediend; dat is 9 januari.  

  

Marijke Leonhardt is verhuisd van TTVB naar SDU.  

  

  

Prettig verlopen Veteranentoernooi 
Het was weer een lekkere tafeltennisdag, dat Veteranentoernooi op 10 december. 

Gelukkig konden we ook nu weer gebruikmaken van de accommodatie van VVV, die 

voor dit soort evenementen zo uitermate geschikt is. Een speelzaal met zeven tafels voor 

het sportieve en een barruimte voor het sociale deel van de dag. En die bar verkeerde ook 

nog eens in een mooie kerstsfeer. Om iedere deelnemer veel tafeltennis te kunnen bieden, 

werden de Overgangs- en Eersteklassers samengebracht in Categorie B en de Tweede- en 

Derdeklassers in C; voor de Ereklasse was weer zó'n grote belangstelling dat die in hun 

eentje Categorie A vormden. Om het klassenverschil in B en C te compenseren was daar 

een handicap van drie punten. Mooi van dit toernooi is dat je, op welke plek je in de 

poule ook eindigt, altijd nog een vervolgwedstrijd speelt. Hieronder nemen we de drie 

Categorieën even door. Met dank aan Peter van Haaren voor de foto's. 

  

Categorie C 
De 10 Tweede- en Derdeklassers gingen in twee vijfkampen aan de slag. Gezien de 

grootte van de vereniging was HPSV hier sterk vertegenwoordigd. Getalsmatig in ieder 

geval, hoe sterk ze prestatief waren, bleek aan het eind van de dag. In poule 1 kwam Nel 

Dekker helaas niet tot winst en won Peter van Haaren alleen van haar. De beste twee van 

de poule zouden doorgaan naar de strijd om de prijzen en voor Marijke Leonhardt was 

dat net te hoog gegrepen. Jan Willem Smits lukte dat wel: hij werd tweede achter de 

ongenaakbare HPSV'er Marjolein Wolthoorn, die met vier uit vier alles won. In poule 2 

won Henk Hoitingh alleen van Cor van 't Walderveen, die helaas voor hem met lege 

handen de vijfkamp beëindigde. Twee overwinningen waren er voor Jacques Broodman, 

net niet genoeg om voor de prijzen te gaan. Dat vooruitzicht was er wel voor HPSV'er 

Thom Steenbergen, die later om de derde prijs mocht spelen en voor zijn clubgenoot 

Willem Kwappenberg die alles won. Bij de laatste vier die om drie prijzen gingen 

strijden, traden dus drie HPSV'ers aan. VVV'er Jan Willem Smits liet echter niet 

gebeuren dat het een wel erg eenzijdig podium werd en pakte ten koste van Thom 

Steenbergen de derde prijs. De finale was dus wel een onderonsje voor de Yp-bewoners: 

Willem Kwappenberg tegen Marjolein Wolthoorn. Marjolein liet zien dat ze het spelletje 

nog niet verleerd was, na twee games was de eerste prijs voor haar. De volledige uitslag 

en een foto van de finale Marjolein - Wim: 

1. Marjolein Wolthoorn 

2. Willem 

Kwappenberg 

3. Jan Willem Smits 

4. Thom Steenbergen 

HPSV 

HPSV 

VVV 

HPSV 

SDU 

6.   Marijke Leonhardt 

7.   Peter van Haaren 

8.   Henk Hoitingh 

9.   Cor van 't 

Walserveen 

TTVB 

VVV 

SALM 

  

SDU 



5. Jacques Broodman 10. Nel Dekker 
 

 

Categorie B 
Dertien deelnemers maar liefst in deze combinatie van de Overgangs- en de Eerste klasse. 

Ze konden flink aan de bak, want de dame en heren kregen een zes- en een zevenkamp 

voorgeschoteld. Waarna voor de definitieve plaatsing en de prijzen nog één of twee 

wedstrijden volgden. De nummers 1 en 2 van de poules speelden eerst kruislings tegen 

elkaar met als slot de grote en kleine finale. Gelukkig werden die meerkampen op twee 

tafels gespeeld, zodat ze niet te lang op de volgende partij hoefden te wachten. Poule 1 

kende niemand zonder één overwinning; het onderling resultaat bepaalde dat Frank 

Wouters net boven Rob de Jong finishte. De plaatsen 5 en 4 waren voor de beide SDU'ers 

Gerard Kroon en Eli Geron. Voor de kruisfinales wordt het hierna belangrijk. Hans Knijff 

deed het fantastisch door in de zevenkamp geen steek te laten vallen: zes uit zes! Wie met 

hem meeging, werd nog spannend: Evert Izeboud en Ronald Beumer finishten beiden 

met vier winstpartijen en door het onderling resultaat ging Ronald naar de finaleronde. 

Poule 2 was een zeskamp en daarin genoot Cees Pater de twijfelachtige eer deze met vijf 

verliespartijen af te sluiten. Boven hem zat een dikke middenmoot waarin Bas Mullekes 

en Rob Rameswar met twee punten op plek 4 en 5 terechtkwamen. Drie van de vijf 

winnen was hier al genoeg om naar de kruisfinales door te gaan en dat lukte Jan 

Duijndam die Borzoo Nabet op onderling resultaat achter zich liet. Een rode 

lantaarndrager en een stevige middenmoot, daar hoort natuurlijk ook een grote topper bij. 

Jawel: Miriam van der Poel haalde honderd procent! In de kruisfinales kostte het Hans 

Knijff veel moeite om clubgenoot Jan Duijndam naar de kleine finale te verwijzen; 

Miriam liet er, ten koste van Ronald Beumer, geen twijfel over bestaan dat ze een plek in 

de finale verdiende. En ook die was overtuigend voor haar: na 21-19 en 21-9 maakte 

Hans een diepe buiging. De strijd om het brons ging in drieën, waarbij Ronald aan het 

langste eind trok. Ook hier de totale uitslag en een foto van de finale Miriam – Hans.  

1. Miriam van der Poel 

2. Hans Knijff 

3. Ronald Beumer 

4. Jan Duijndam 

5. Borzoo Nabet 

6. Evert Izeboud 

7. Eli Geron 

SDU 

SALM 

SVGT 

SALM 

VVV 

VVV 

SDU 

8.   Rob 

Rameswar 

9.   Gerard Kroon 

10. Bas Mullekes 

11. Rob de Jong 

12. Frank Wouters 

13. Cees Pater 

VVV 

SDU 

TVZ 

SVGT 

TVZ 

SVGT 

 



 

Categorie A 
De Ereklassers schreven zó ruim in dat deze categorie alleen voor hen was. Hier is het 

altijd weer leuk om de ex-UBT'ers te ontmoeten: Dick Hoogendam, Hans Vierling en 

Alex Karremans. Het elftal begon met een zes- en een vijfkamp, waarna weer 

kruisfinales, enzovoort. Poule 1 leverde helaas één deelnemer op die niet tot winst kwam: 

Geurt Thomas. Daarboven zien we Christian Stocker en Michel Velgersdijk met twee 

punten. Ook hier kon je al met drie overwinningen de kruisfinales bereiken, waarvoor 

Dick Hoogendam en Peter van der Graaf in aanmerking kwamen. Door het onderling 

resultaat was de daarvoor benodigde tweede plaats voor Dick. Ook hier was er weer 

iemand die alles won: Hans Vierling bereikte met vlag en wimpel de top in deze 

zeskamp. Poule 2, een vijfkamp, bood een heel regelmatig beeld. Robin Pay kwam helaas 

niet tot winst en Hans Dekker won alleen van Robin. Met twee zeges kwam Ruud 

Goutier op de derde plek terecht en miste daardoor net de gang naar het eremetaal. Die 

was wel weggelegd voor Alex Karremans die alleen van Jean-Pierre Chateau verloor, 

Jean-Pierre werd dus ongeslagen eerste. In de ene halve finale won Hans Vierling met 

twee keer 21-16 van Alex Karremans, in de andere verwees Jean-Pierre Chateau Dick 

Hoogendam naar de troostfinale. Dick moest ook daar het onderspit delven: het brons 

was voor Alex. De finale tussen Hans Vierling en Jean-Pierre Chateau verliep 

aanvankelijk heel spannend: de eerste voor JP waarna Hans met 22-20 de tweede pakte. 

Maar in de derde game trok Jean-Pierre alle registers open en prolongeerde met 21-7 de 

veteranentitel. De uitslag en de beide finalisten: 



1. Jean-Pierre 

Chateau 

2. Hans Vierling 

3. Alex Karremans 

4. Dick Hoogendam 

5. Ruud Goutier 

6. Peter van der 

Graaf 

EOB 

  

  

  

VEW 

SDU 

7.   Hans Dekker 

8.   Christian Stocker 

9.   Michel 

Velgersdijk 

10. Robin Pay 

11. Geurt Thomas 

SDU 

EOB 

SALM 

VVV 

VVV 

 

  

Het podium van categorie A 

Jean-Pierre Chateau, Hans 

Vierling en Alex Karremans 

Het podium van categorie B 

Miriam van der Poel, Hans 

Knijff en Ronald Beumer 

Het podium van categorie C 

Marjolein Wolthoorn, 

Willem Kwappenberg en 

Jan Willem Smits 



  

  

Nieuwe leden 
Sinds de vorige nieuwsbrief is de UBT weer een lid rijker geworden. Hij luistert naar de 

naam Leks van Koppen en hij komt uit voor Salamanders. Hartelijk welkom! 

  

  

Bekertoernooi 
De week waarin 5 december valt, was vrij en zo kon ieder die nog in het 

bekertoernooi zat, zich goed voorbereiden op de kwartfinales die voor 

de week daarna stonden gepland. De uitslagen staan hieronder. In een 

korte beschouwing zien we dat SALM daarin aantrad met maar liefst 10 

teams, waarvan er zeven zich voor de halve finales plaatsten. Omdat 

team 4 en 6 in de Overgangsklasse tegen elkaar speelden, verklaart dat 

één Wateringse 'afvaller'. Er waren trouwens nog drie derby's: in 

dezelfde klasse voor TVZ, TTVB in de Ereklasse en voor SVGT in de 

Derde klasse. Laatstgenoemde club behaalde ongeveer een 50%-

resultaat. TVZ deed het ook erg goed; door die derby moest er wel één team uit de boot 

vallen, maar de overige drie gaan door. De twee EOB-teams bleven in deze ronde steken, 

evenals de enige teams van HPSV en SEL. TTVB zien we met twee teams terug, wat ook 

geldt voor VVV dat maar één team in de kwartfinales achterliet. Vermeldenswaard is 

verder de honderd procent-score voor de beide VEW-teams. En evenzeer, maar dan aan de 

vervelende kant, is de 100% van SDU: voor zowel het eerste, het derde als het vierde team 

was de kwartfinale het eindstation. 

Ereklasse   Overgangsklasse   Eerste klasse   
SALM1 – 

SDU1 

8 – 1 SALM4 – 

SALM6 

6 – 3 VVV1   -  HPSV1 5 – 4 

TTVB1  – 

TTVB2 

5 – 4 TVZ2    – SVGT3 6 – 3 SEL1    –  VEW2 4 – 5 

SALM3 – 

SVGT1 

3 – 6 TVZ3    – TVZ1 3 – 6 SALM7 – EOB2 8 – 1 

SALM2 – 

EOB1 

7 - 2 SALM5 – SDU3 7 - 2 TTVB4 – SVGT4 1 - 8 

Tweede klasse   Derde klasse       

SVGT5 -VEW3 4 – 5 SALM10 – 

VVV5 

3 - 6       

TVZ4   – VVV3 7 – 2 SVGT6    – 

SVGT8 

7 – 2       

EOB3   – 

SALM8 

2 – 7 TTVB6    – 

VVV4 

7 – 2       

SALM9 – 

SDU4 

8 - 1 SALM11 – 

SVGT7 

4 - 5       

  

Al die uitslagen leiden tot het volgende programma van de halve finales. Ze zijn in de week 

van 9 januari, maar goed beschouwd speelt het merendeel zich af op donderdag, twee 

wedstrijden zijn op vrijdag de dertiende.  

Ereklasse   Overgangsklasse   Eerste klasse 
12 jan SALM1 – 

SALM2 

  12 jan SALM4 – 

SALM5 

  12 jan SALM7 – VEW2 



12 jan SVGT1 – 

TTVB1 

  12 jan TVZ2    – TVZ1   13 jan VVV1   – SVGT4 

Tweede klasse   Derde klasse       

12 jan SALM8 – 

SALM9 

  12 jan SVGT7 – 

SVGT6 

      

12 jan TVZ4    - 

VEW3 

  13 jan VVV5   – 

TTVB6 

      

Ook hier zien we weer een aantal onderonsjes. Bij SALM zijn er zelfs drie: in de Ere-, de 

Overgangs- en in de Tweede klasse. Ook TVZ1 en 2 én het zesde en zevende team van 

SVGT gaan onderling uitmaken wie naar de eindstrijd gaat. Voor SALM4 en TVZ1 wordt 

zo'n derby al gewoontjes: in de kwartfinales maakten ze dat ook al mee.  

  

  

Onderlinge wedstrijden 

Nog even ter herinnering. Met 'onderlinge wedstrijden' bedoelen we een derby, een 

wedstrijd tussen twee teams van dezelfde vereniging in dezelfde klasse. Die wedstrijden 

moeten uiterlijk 3 maart 2017 zijn gespeeld. Dat is aan het einde van de competitievrije 

voorjaarsvakantie.  

  

  

TVZ en SVGT naar NK Bedrijfstafeltennis 
De UBT is weer uitgenodigd om deel te nemen aan het jaarlijkse Nederlands 

kampioenschap Bedrijfstafeltennis. En de toppers van TVZ en SVGT gaan dat namens ons 

doen. Een enorme uitdaging want voorgaande edities van het NK lieten zien dat het niveau 

erg hoog is. Maar leuk is het altijd, een kampioenschap te spelen met en tegen 

sportcollega's uit alle windstreken van Nederland. Het evenement is op zaterdag 7 januari 

2017 en speelt zich af in sporthal De Koolakkers in het Brabantse Westerhoven, de 

thuishaven van tafeltennisclub Wetac. Onze vertegenwoordigers daar zullen het erg op prijs 

stellen als er wat UBT-supporters op 7 januari met hen dezelfde kant uitgaan.  

  

  

Groot jubileumfeest VVV 
VVV viert feest! Niet omdat het eerste team aan kop gaat in de Eerste klasse. Nee, de club 

werd in 1946 opgericht en bestaat dus nu 70 (zeventig) jaar! Dat is een lang leven, met vele 

ups en hier en daar een down. Onze dikke felicitaties gaan in de richting van de Batstee. 

Dat jubileum vieren ze op grootse wijze. Niet alleen voor de leden, met een bitterballetje 

hier en daar, iedereen kan het meebeleven en de hele gemeente kan meedoen.  

  

De grote feestdag is op 14 januari, met vele evenementen. In de ochtend en middag is er 

voor alle  

inwoners van Leidschendam-Voorburg, jong en oud, een open toernooi. Daarna, vanaf 

17.00 uur, is er voor iedereen iets heel moois te zien. Dan speelt het eerste (NTTB-) team 

van VVV een wedstrijd tegen niets en niemand minder dan de meervoudig Nederlands 

kampioen Enjoy & Deploy / Taverzo. Echt hoog niveau dus. Tegelijkertijd is er een Indisch 

buffet; met het bord op schoot topsport kijken dus, maar dan live! De dag wordt in de avond 

afgesloten met een knallend feest voor leden en genodigden. Om anderen jaloers te maken: 

er zijn muzikale optredens, een talentenjacht en een darttornooi. We wensen ieder een 

mooie dag toe! 



    

We schrijven 1946, nog maar kort na de oorlog. Een groepje Leidschendamse 

enthousiastelingen wilde meer dan tafeltennissen op een uitschuiftafel thuis of op platen 

hout op schragen. Dit leidde op 1 september 1946 tot de oprichting van een 

tafeltennisvereniging; er werd gestart met 12 leden. De vereniging kreeg de naam 'Veni 

Vidi Vici' (Ik kwam, ik zag en ik overwon). Een jaar later volgde de eerste inschrijving bij 

de NTTB met twee herenteams. Even later werd ook een junioren- en een damesafdeling 

opgericht. VVV wist begin jaren '50 de overgangsklasse te bereiken, in die tijd het op één 

na hoogste niveau. Het aantal leden lag in die periode rond de 40, maar daalde door het 

vertrek van veel jeugdleden snel naar niet meer dan vijf. Pim van der Steen wist in de jaren 

daarna de jeugd tot grote bloei te brengen. Ook het aantal senioren groeide flink en zo 

kwam VVV  weer op 70 leden. Er waren ook successen te noteren, de dames bijvoorbeeld 

pendelden begin jaren '70 tussen ere- en hoofdklasse. In die tijd speelde in Voorburg de 

tafeltennisvereniging Gossima en toen die club aanzienlijke bestuurlijke problemen kende, 

zocht men toenadering tot VVV. Met in 1973 een fusie tot gevolg, én ineens een ledental 

van 120. Eind jaren '90 ontstond de band met de UBT. De tafeltennisclub EGN van de 

personeelsvereniging van AEGON raakte zijn speelgelegenheid kwijt en vond onderdak in 

de Batstee. Het beviel de familie van 't Walderveen en de gezusters Schagen daar zó goed 

dat EGN in 1998 opging in VVV, maar wel als UBT'ers. En zo werd VVV een 

tafeltennisclub, uitkomend in zowel de NTTB als de UBT. Een mooi voorbeeld van 

bruggen slaan.  

  

  

Prettige jaarwisseling gewenst. Maar kijk alsjeblieft uit. We zien je graag terug met twee 

werkende ogen en tien vingers aan je lijf.  

  

Kijk voor uitslagen, standen en voor het laatste nieuws op www.ubt.nu.  

 

 


