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Dag allen,  

Het is begin februari. Over elf maanden maken we de balans op van wat er rond de 

jaarwisseling is gebeurd. Of juist niet is gebeurd. En zien we wat de Brexit dan echt 

betekent. Maar nu, in deze nieuwsbrief, kijken we een kort stukje terug en een iets langer 

stukje vooruit. Terugkijken doen we op het TVZ-koppeltoernooi en op de halve finales van 

het bekertoernooi. Waarmee we meteen doorgaan naar de finales daarvan. Verder is het 

nuttig je agenda bij de hand te houden, want er valt heel wat te noteren. Waaronder de 

datum van de aanstaande UBT-kampioenschappen. Maar eerst: 

  

  

Dit seizoen geen NK Bedrijfstafeltennis 

Ondanks een ultieme inspanning van het UBT-bestuur is er dit seizoen geen Nederlands 

kampioenschap bedrijfstafeltennis. Dat is erg jammer, vooral voor onze kampioen TTVB 

en bekerwinnaar SALM. Zij zouden immers aan het NK hebben meegedaan. En daarnaast 

is het jammer voor de collega-bonden in Nederland die hetzelfde ervaren. Het probleem 

ontstond toen Hyperion, de kampioen van vorig jaar, in december het bericht het land 

instuurde dat ze de organisatie nu niet op zich konden nemen. Dit in tegenstelling tot de 

voorgaande edities, want de Tilburgers deden het al jaren achtereen, simpelweg omdat ze 

telkens als kampioen uit het NK kwamen. En een gewoonte was dat de kampioen de 

organisator van het komende NK is, net als bij het songfestival. Dit jaar dus niet 'en daarom 

kan het NK nu niet doorgaan', schreven ze. Dat wilde het UBT-bestuur toch echt 

voorkomen. En besloot dus de organisatie over te nemen. Snel handelen was inmiddels wel 

nodig, we hadden nog een week of zes. Met 12 tafels wilden we de zaal van Taverzo 

hebben en het gaatje in de agenda was voor ons. Met die datum en locatie konden de 

uitnodigingen het land in. En toen …… ging het alsnog mis. Vrijwel alle uitgenodigden 

waren blij dat wij de handschoen hadden opgenomen om het NK te redden, maar een aantal 

van hen kon op die dag geen team afvaardigen. Anderen reageerden niet. Het resultaat was 

dat er zes teams waren aangemeld. En dat is geen aantal om van een volwaardig 

kampioenschap te spreken. Waarna het UBT-bestuur enigszins teleurgesteld de organisatie 

beëindigde. Weer jammer dus.  

  



  

Bekertoernooi, op weg naar de finale, op 26 maart 

Zoals bij ons gebruikelijk waren de eerste officiële tafeltennisrally's van het nieuwe 

kalenderjaar te zien in het kader van het bekertoernooi. Dat, begin januari, gevorderd was 

tot de halve finales. En dus ging het er nu echt om: alsnog afvallen of door naar de 

eindstrijd. Aan de uitslagen hieronder te zien was het soms met 5-4 erg spannend maar 8-1 

komen we ook tegen, zelfs tweemaal. Zowel in de Eerste als in de Tweede klasse stond er 

een derby op het programma: twee SALM-teams en twee van SVGT. Altijd raak dus. In die 

Tweede klasse zorgde TVZ4 ervoor dat het in de finale niet weer SALM-SALM zou 

worden. Van de Wateringers gaan er trouwens 'maar' twee teams naar de finale, dat is 

weleens anders geweest. TTVB daarentegen haalde een prima resultaat: drie van de vier 

halvefinalisten pakten de winst; alleen het tweede moest de eer aan SDU laten. SVGT 

verdient ook een pluim, met twee finaleplekken, in de Ereklasse tegen TTVB en in de 

Tweede tegen HPSV dat VVV3 uitschakelde. Voor de Leidschendammers was voor beide 

teams trouwens de halve finale het eindpunt. De resultaten van de halve finales: 

Ereklasse   Overgangsklasse   Eerste klasse 
TTVB1 – 

SALM1 

8-1   TTVB2 – 

SDU2 

4-5   SALM5 – 

SALM3 

2-7 

SVGT1 – 

EOB1 

6-3   TTVB3 – 

SVGT2 

8-1   TVZ4    – 

SALM4 

7-2 

Tweede klasse   Derde klasse       

SVGT5 – 

SVGT4 

5-4   SALM8 – 

VEW3 

6-3       

HPSV1 – 

VVV3 

5-4   TTVB5  – 

VVV4 

7-2       

  

En dan de bereikte finales, waar het uiteindelijk om te doen was. Deze zijn meteen nadat de 

competitie is voltooid, op donderdag 26 maart in de zaal van SALM in Wateringen. Zoals 

bekend leent die accommodatie zich uitstekend voor een dergelijk evenement: je kunt er 

prima spelen en voor de toeschouwers is er alle ruimte. Het programma: 

Ereklasse TTVB1  – 

SVGT1 

Overgangsklasse SDU2   – TTVB3 

Eerste klasse SALM3 – TVZ4 

Tweede klasse SVGT5  - HPSV1 

Derde klasse SALM8 – 

TTVB5 

  

En hier gaat het om op donderdag 26 maart: 



  

  

Promotie-degradatiewedstrijden 

De promotie-degradatiewedstrijden zijn op donderdag 2 april, in de zaal van SALM; 

aanvang 20.00 uur.  

  

  

TVZ-koppeltoernooi was weer geslaagd 

Ook nu was het koppeltoernooi van TVZ het eerste van het nieuwe jaar. En ook nu was het 

weer een geslaagd toernooi. Met 19 koppels, dus 38 deelnemers, was de deelname iets 

minder dan wat ze bij TVZ gewend zijn, maar het sportieve en gezelligheidsaspect was er 

niet minder om. Medeorganisator Peter Melet vond dat ook, blijkens zijn onderstaande 

verslag van het toernooi. Ook de foto's zijn van hem.  

  

Op zondag 12 januari was weer het jaarlijkse TVZ'77-koppeltoernooi in het SDU/TVZ-

bolwerk in het Zuiderpark. De toernooileiding was in handen van Patrick Hansen. We 

konden uiteindelijk 19 koppels vormen. Er werd gespeeld met handicap, één klasse verschil 



kreeg 3 punten voor of tegen gegeven. Door een misverstand en een late afzegging werd ter 

plekke nog driftig geschoven met spelers om een evenwichtige poule-indeling te krijgen 

met het oog op zo goed mogelijk gelijktijdig te eindigen. 

Het wordt helaas wel elk jaar iets lastiger om genoeg teams te vinden. De meeste teams 

kwamen uit drie verenigingen. Ik merk ook bij TVZ dat er maar weinig spelers zijn die naar 

andere toernooien gaan. Dat is toch wel jammer want bijna altijd is het een sportief en 

vooral een gezellig gebeuren. Laten we proberen als verenigingen om de spelers te 

stimuleren om de toernooien te bezoeken, het zou zonde zijn als deze er niet meer zijn 

vanwege gebrek aan deelnemers.  

Ikzelf belandde door het geschuif in poule B van de ere- en overgangsklasse en speelde 

samen met de Jarige Kees Jonkman, die ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag alle 

spelers op een consumptiebon trakteerde. Mijn zelfkennis is dermate groot dat ik me geen 

illusies maakte over het winnen van één van de prachtige prijzen welke Leo van der Laar 

weer geregeld had. Deze man, die zich bijna zijn hele leven heeft ingezet voor TVZ en 

gezichtsbepalend is geweest, heeft zijn penningmeesterschap met ingang van dit jaar 

overgedragen aan Joop Roeters. Leo blijft gelukkig wel met hand- en spandiensten (prijzen 

kopen, bardiensten) actief voor TVZ'77. 

Ik weet niet hoe het kwam, misschien door mijn onbevangenheid of de consumptiebon van 

Kees de jubilaris, we speelden bij vlagen goed en waren geduchte tegenstanders. We 

werden knap derde in de poule, hetgeen boven onze verwachting en van heel veel anderen 

was. Dat is toch het mooie van het tafeltennis 'al is het balletje nog zo rond een verrassing 

zit niet altijd in de grond'. Het is ook wel weer een spel van confronterende emoties. Zo ben 

je in euforie over je spel en, een paar dagen later, in totale wanhoop omdat het allemaal net 

niet lukte omdat het balletje telkens de andere kant opvalt. Zoals bij mij in de 

competitiewedstrijd tegen SALM 5. Je vervloekt dan de tafeltennisgoden Ping en Pong 

waarom dit onrecht heeft plaatsgevonden. Maar dat even terzijde, we zijn met het verslag 

van ons toernooi bezig. 

Maar de wedstrijden in de ere-/overgangsklasse waren spannend en door de spelers werd er 

gestreden voor wat ze waard waren, met soms een break voor een pufje en voor sommigen 

daarna nog een pafje. Het liep, het was gezellig en er werden wat emoties prijsgegeven. 

Maar dat moet kunnen als je er niet in blijft hangen, nee de strijd verliep prima. De ere-

/overgangsklasse werd het toernooi van SVGT, dat knap de eerste en derde prijs in de 

wacht sleepte.  

Bij de eerste/tweede klasse was er uiteindelijk een enkele poule van vijf. De spelers waren 

aan elkaar gewaagd, ook hier werd tot het uiterste gestreden. Er was zelfs een vader/zoon 

titanenwedstrijd tussen Frans en Martin, waarin de vader voor de zoon boog. In deze poule 

ontliepen de spelers elkaar niet veel.  

Dat was ook in de derde klasse het geval waar helaas maar vier teams speelden. Daar werd 

een dubbele ronde gespeeld. De eerste ronde twee enkels en een dubbel, in de tweede ronde 

één enkel en een dubbel; bij de enkels speelde men tegen de andere tegenstander van het 

team. Dat is goed bevallen, wat ik zo gehoord heb. Het deed me deugd dat Peggy en 

Miranda eindelijk hun eerste plaats konden behalen. Van horen zeggen weet ik dat ze 

daarvoor steeds tweede werden op diverse toernooien. Qua publiek hadden we ook niet te 

klagen, het was gezellig druk tijdens de wedstrijden en het was een volle bak tijdens de 

prijsuitreiking toen Patrick de eindstand bekendmaakte en de prijzen uitreikte. 

Een prima toernooi, ik twijfelde toen ik wakker werd die ochtend of ik het volgend jaar wel 

weer wilde organiseren. Maar het plezier, het enthousiasme en de gezelligheid en de hulp 



van alle vrijwilligers tijdens deze dag hebben elke twijfel weggenomen. Hieronder de 

resultaten aan het eind van de toernooidag. Hier in daar staat geen achternaam, dat is op 

verzoek van de betrokkene.  

Ere-/Overgangsklasse, poule A 

1. Henk Holtkamp SVGT/Henk Karstel 

SVGT 

2. Rob de Jong SVGT/Ronald Beumer 

SVGT 

3. Peter v.d. Graaf SDU/Bert Kaptein SDU 

3. Johan Roeters TVZ/Christiaan Blokpoel 

TVZ 

5. Robin Robbemond TVZ/Frank Wouters 

TVZ 

Ere-Overgangsklasse, na de kruisfinales 

1. Henk Holtkamp SVGT/Henk Karstel 

SVGT 

2. Tim Bellekom SEL/Thomas Beuman 

SEL 

3. Rob de Jong SVGT/Ronald Beuman 

SVGT 

4. Ruud Goutier VEW/Ron de Wolf VEW 

Eerste/Tweede klasse 

1. Frans TVZ/Herman gast 

2. Kim Do SALM/Osama Eldawy SALM 

3. Jacques Broodman SDU/Rob in 't Hout 

TVZ 

4. Martin TVZ/Paul v.d. Bol TVZ 

5. John Pont TVZ/Joop Roeters TVZ 

Ere-/Overgangsklasse, poule B 

1. Tim Bellekom SEL/Thomas Beuman 

SEL 

2. Ruud Goutier VEW/Ron de Wolf VEW 

3. Kees Jonkman VEW/Peter Melet TVZ 

4. Joop Brouwer TVZ/Bas Mullekes TVZ 

5. Miriam v.d. Poel SDU/Eddie Chandler 

SDU 

  

  

  

  

  

Derde klasse 

1. Peggy v. Zundert SDU/Miranda Dekker 

SDU 

2. Maarten Verpoort TVZ/Wim Olsthoorn 

TVZ 

3. Frans v. Kekum/Kees Spaans 

4. Peter v. Haaren SDU/Marijke Leonhardt 

SDU 

  

  



  

  

  

  

Nieuwe leden 

In de afgelopen periode zijn we twee leden rijker geworden. Peter Knoester is de gelederen 

van TVZ komen versterken en Rahim Soltani doet dat voor TTVB. Welkom, Peter en 

Rahim! 

  



  

Vooraankondiging UBT-kampioenschappen 

De UBT-kampioenschappen zijn op zondag 22 maart. En ook deze keer in de meer dan 

fraaie accommodatie van TTVB/Taverzo. Het is daar goed toeven, zowel in de speelzaal als 

rond de bar. Je krijgt een hele dag tafeltennis in twee toernooivormen. Want de 

kampioenschappen bestaan ook dit jaar uit een enkelspel- én een dubbelspeltoernooi. In dat 

dubbeltoernooi kun je ook met een partner van een andere vereniging meedoen. De 

uitnodigingen tot inschrijving gaan over een tijdje naar de wedstrijdsecretarissen, maar 

houd ook de website in de gaten. En de aankomende periode kun je vast gebruiken om de 

datum in je agenda te reserveren en om een partner voor het dubbeltoernooi te zoeken.  

  

  

  

  

Algemene Ledenvergadering 

Het duurt nog even, want de ALV is immers de laatste officiële handeling van het seizoen. 

Maar toch, noteer maar vast: woensdag 17 juni in de zaal van SDU.  

  

  

Nog even voor je agenda 



Noteer vast de UBT-

kampioenschappen op zondag 22 

maart, in de zaal van 

TTVB/Taverzo. De bekerfinales 

en de promotie-

degradatiewedstrijden zijn beide 

in de zaal van Salamanders, de 

beker op 26 maart en de p/d op 2 

april. In de daaropvolgende week 

spelen we de zeskampen. En tot 

slot de Algemene 

Ledenvergadering; die houden we 

op woensdag 17 juni in de zaal 

van SDU.  

 

  

  

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

  

Vertel je club- en teamgenoten over het bestaan van deze nieuwsbrief. Met een mailtje aan 

andre.uileman@ziggo.nl komen ze op de verzendlijst. 

  

Afmelden voor deze nieuwsbrief doe je op andre.uileman@ziggo.nl. 

  

 


