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VOORWOORD 
 
Hierbij treft u het jaarverslag 2019 van de Afdeling Holland-Noord aan. Een sportief jaar wat inmiddels door 
de Corona-crisis al weer lang geleden lijkt. Bij het NK te Zwolle eind februari van dit jaar was iedereen nog 
hard aan het ping-pongen en vervolgens werd het heel, heel erg stil. Vele activiteiten werden stil gelegd en 
ook de “voorjaars” ALV kon fysiek ook niet door gaan en houden we nu een kwart jaar later. 

Ten aanzien van de innovatieve activiteiten van 2019 valt op te merken dat we activiteit nr.1 voor 2020 niet 
meer terug laten komen. Dit betreft de activiteiten rondom de VOG’s (Verklaring omtrent het gedrag) voor 
alle (jeugd)trainers en kaderleden in de afdeling. Ondanks dat dit onderwerp 2 jaar op de agenda is 
geplaatst is helaas de respons aan het AB uitermate tegen gevallen. Natuurlijk is het een 
verantwoordelijkheid van verenigingen zelf en is het wellicht door velen wel geregeld maar ondanks 
herhaaldelijke aandacht en reminders is de teller bij 6 verenigingen gestaakt. Als NTTB afdeling Holland-
Noord menen wij in ieder geval dat er voldoende aan gedaan is om diegenen die in de tafeltennissport 
scholing/coaching/leiding geven zodanig te screenen dat het o.a. niet kan zijn dat eerder veroordeelde 
zedendelinquenten in de tafeltennissport werkzaam kunnen zijn in coach- of trainersfuncties. We hebben 
ons hierbij niet alleen op bovenstaande willen focussen, maar ook de kans op alle andere vormen van 
grensoverschrijdend en ongewenst gedrag willen wij hierdoor verkleinen. Uiteraard hopen wij dat meer/alle 
verenigingen het inmiddels geregeld hebben maar het aan het Afdelingsbestuur niet hebben laten weten. Op 
het moment dat onverhoopt zich een incident gaat voordoen in de toekomst dan zullen wij in ieder geval 
wijzen op de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Tevens is het zo dat bij de beoordeling van 
aanvragen voor subsidies bij het AB voor een (Jeugd-)initiatief bij een vereniging er nadrukkelijk gevraagd 
gaat worden naar de registratie van de VOG’s. Het AB zal geen subsidies meer toekennen waarbij de VOG’s 
nog steeds niet geregeld zijn. 

Verder is door de Corona-crisis ook niet meer verder gekeken door het Afdelingsbestuur naar een nieuwe 

competitievorm, het zgn. 30 puntensysteem. Ondanks toezeggingen in de vorige ALV en veel discussies over 
dit onderwerp bleek al eerder dat de Pilot in de Afdeling Noord negatief geevalueerd was. Aangezien nu 

eerst maar weer de reguliere opgestart dient te worden (dat zal wellicht al lastig genoeg worden) heeft het 

op dit moment geen prioriteit. 

Tenslotte zal er formeel nog een besluit genomen moeten worden over het voorgenomen besluit om in de 
najaarscompetitie nog geen dubbel te spelen terwijl deze week van de ALV de competitie reeds is gestart. 

Ik wens u een fijne ALV toe. 

 

Arjen Kreike 

Voorzitter Afdeling Holland-Noord 
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SECRETARIAAT 

AFDELINGSBESTUUR 

 

In 2019 was het afdelingsbestuur als volgt samengesteld: 
Arjen Kreike   voorzitter 

Johan de Groot   a.i. secretaris vanaf 19 augustus 
Marcel Frijhoff   penningmeester, waarnemend secretaris tot 19 augustus 

Ron Suanet   jeugdzaken 

 
VERGADERINGEN / BIJEENKOMSTEN 

 

• Het afdelingsbestuur is in 2019 negen maal voor een vergadering bijeen geweest, de besprekingen 
vonden plaats bij Tempo-Team in Amsterdam. Ook was er veelvuldig overleg per e-mail en telefoon. 

• Op 28 mei vond de Algemene Ledenvergadering van de afdeling plaats in Beverwijk. 

• Arjen Kreike nam deel aan het landelijk overleg van het College van Voorzitters. 

• Op 16 september vond in Castricum een informele bijeenkomst van hoofdbestuur, afdelingsbestuur 

en verenigingen plaats, met als hoofdthema de plannen voor een nieuwe bestuurlijke inrichting van 

de NTTB. 
• Op 1 juni was er een bijeenkomst van het hoofdbestuur met de gezamenlijke afdelingsbesturen. 

 

BONDSRAAD 
 

Op 15 juni en 16 november werden de bondsraadsvergaderingen bijgewoond door Ron Doevendans en John 
Kossen. Reserve bondsraadslid Arjan Verburg hoefde dit jaar niet in actie te komen. 

 

VERENIGINGEN 
 

De NTTB Afdeling Holland-Noord bestond per ultimo 2019 uit 58 verenigingen. 
Als nieuwe vereniging meldde zich aan de parasportvereniging Only Friends in Amsterdam,  

opgeheven werden per 31 december MEO in Amsterdam en Spoetnik ‘81 in Warmenhuizen. 

Drie verenigingen vierden in 2019 een jubileum: ZTTC (Zaandam) - 80 jaar, Flits/Theresia (Zaandam) - 60 
jaar en DOV (Heerhugowaard) - 50 jaar. 
 
LEDEN 

 
Er zijn geen bijzonderheden over individuele leden bekend geworden. 
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SECRETARIAAT (vervolg) 

GEDECOREERDEN 

Ereleden 

 
J. Backhuijs 

Mw. H. van de Bergh † 

C.H. Cools 

H. van Dorsten † 

W. Driebergen † 
Th.J. van de Gulik 

Mw. B. ten Haaf † 
T. van der Helm  

B. Hommes 

P.A. Keek 
G.J.J. van der Kooij † 

J.P. Lageweg 
B. Metselaar 

Ph.A. Mortier † 

W.Ch. Prick † 

Th. Ridder 

P. Schoots 
J. van Sinjewel 

W. Veldhuizen 
A.G. Verbeek † 

F. Verweel 

Mw. I.M.C. Verweel - Stokman † 
J. de Waal 

R.J. van de Water 
J. Wiersema † 

Mw. J. Wijker - van de Ruit 

Leden van Verdienste 

 
E. Baas 

Mw. E.T.M. Bakels 

Mw. E.M. van de Burg - de Groot 

B. Crouse 

W. van Doesburg † 

A. Gompelman 

J.G.W. de Groot 
P.P.M. Heemskerk 

G. Heidstra † 

H.A.A. Heijnen † 

Mw. A. de Jong - Lith † 

P.H.W. Koen 

P.A.R. Koopman 

G. Koster 
B. Leijsen † 

K. Mellenbergh 

C.A.J. Overtoom 

A. Peterse † 

A.M. Rutte 

A.T.M. Schilder † 

G. Vermolen 

G. Vesters 
R.A. van Wees 
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LEDENBESTAND 
 
tabel 1 BASISLEDEN NETTO EINDE JAAR 

 SENIOR JEUGD TOTAAL  SENIOR JEUGD TOTAAL VERSCHIL 

VERENIGING 2018 2018 2018  2019 2019 2019  

         

AMSTELVEEN 73 28 101  77 25 102 1 

AMSTERDAM 11 40 51  11 28 39 -12 

AMSTERDAM '78 88 11 99  92 14 106 7 

AMVJ 54 9 63  59 15 74 11 

ASSV 17 0 17  18 0 18 1 

BACKHANDS 20 2 22  19 1 20 -2 

BLOEMENLUST 17 0 17  19 0 19 2 

CASTRICUM 49 18 67  50 16 66 -1 

DE ROEMER 13 0 13  10 0 10 -3 

DE VICTORS 29 2 31  31 0 31 0 

DE VOLEWIJCKERS 28 2 30  25 0 25 -5 

DIEMEN 50 18 68  56 15 71 3 

DISNIERATS 84 21 105  90 20 110 5 

DOKO (V) 21 0 21  17 0 17 -4 

DOKO (Z) 28 5 33  27 0 27 -6 

DOV 76 33 109  90 33 123 14 

DUINTREFFERS 44 11 55  48 8 56 1 

ESOPUS 42 0 42  38 7 45 3 

FLITS/THERESIA 10 0 10  11 0 11 1 

GSV HEEMSTEDE 15 0 15  14 0 14 -1 

GTTC 11 0 11  10 0 10 -1 

HBC 51 38 89  55 39 94 5 

HEEMSKERK 23 0 23  25 0 25 2 

HET NOOTWHEER 91 12 103  91 11 102 -1 

HOLENDRECHT 17 0 17  16 0 16 -1 

HTC 116 42 158  116 33 149 -9 

JOVO 55 0 55  57 0 57 2 

KOERDISCH NL SV 1 0 1  1 0 1 0 

LIMMEN 24 19 43  21 18 39 -4 

MEERTREFFERS 11 0 11  14 0 14 3 

MEO 7 0 7  7 0 7 0 

NIEUW-VENNEP 28 21 49  27 21 48 -1 

NOORDKOP 28 11 39  32 12 44 5 

OLYMPIA 83 10 93  82 7 89 -4 

ONLY FRIENDS     7 7 14 14 

ORANJE-ZWART 31 0 31  32 0 32 1 

PATRIOS 19 0 19  17 0 17 -2 

PING PONG 3 13 16  4 27 31 15 

POLISPORT 15 0 15  15 0 15 0 

PUINHOOP UNITED 7 0 7  7 0 7 0 

RAPIDITY 69 11 80  74 19 93 13 

RIJSENHOUT 15 0 15  15 0 15 0 

SPAARNE 72 15 87  77 13 90 3 

SPIRIT 82 7 89  75 9 84 -5 

SPOETNIK '81 9 0 9  4 0 4 -5 
 

  



 

 

N T T B   A f d e l i n g   H o l l a n d – N o o r d 
 
J a a r v e r s l a g   2 0 1 9 

pagina - 6 - 
 

LEDENBESTAND - vervolg 
 

tabel 1 vervolg BASISLEDEN NETTO EINDE JAAR 
 SENIOR JEUGD TOTAAL  SENIOR JEUGD TOTAAL VERSCHIL 

VERENIGING 2018 2018 2018  2019 2019 2019  

         

SPORTING SDO 23 7 30  23 9 32 2 

STEDE BROEC 87 19 106  83 15 98 -8 

TAZANO '96 20 0 20  17 0 17 -3 

TEBUNUS ALKM. '71 45 0 45  55 0 55 10 

TEMPO-TEAM 195 33 228  210 33 243 15 

THE VICTORY 57 9 66  54 13 67 1 

TSO 25 0 25  21 0 21 -4 

TSTZ HAARLEM 67 19 86  80 24 104 18 

TTAZ 27 0 27  29 0 29 2 

TTSport A-MERK 39 15 54  38 18 56 2 

UNITED OOST 18 9 27  16 17 33 6 

US 90 0 90  86 0 86 -4 

VDO 26 11 37  28 9 37 0 

VICTORY '55 70 2 72  68 2 70 -2 

ZTTC 63 7 70  89 9 98 28 

PERSOONLIJK LID 8 0 8  10 0 10 2 

         

TOTAAL 2497 530 3027  2590 547 3137 110 

verschil 12 -39 -27  93 17 110  

         

 
 
 

  Ledenaantal 
    

  
    

tabel 2 totaal competitiespelers 

  bruto afwijking netto afwijking senioren afwijking jeugd afwijking 

2019 3649 1,6 3137 3,6 1496 -3,9 263 -15,4 

2018 3590 0,7 3027 -0,9 1557 0,0 311 -11,4 

2017 3565 -0,2 3054 -1,5 1556 -3,8 351 -0,6 

2016 3571 -0,6 3101 2,7 1618 -1,6 353 -3,3 

2015 3591 -3,6 3019 -4,5 1644 -1,4 365 -9,9 

2014 3723 -4,5 3162 -1,9 1668 -4,7 405 -1,0 

2013 3900 0,4 3224 -3,1 1750 -3,7 409 -4,2 

2012 3886 -1,3 3321 -0,8 1818 -1,2 427 -7,0 

2011 3938 -3,2 3347 -0,5 1841 0,6 459 -1,7 

2010 4068 -3,5 3362 -5,7 1830 -1,4 467 -13,8 

2009 4217 -1,5 3565 -0,3 1855 -2,2 542 -1,6 

2008 4279 -0,4 3576 0,7 1896 -6,0 551 4,8 

2007 4295 -2,9 3550 -4,1 2017 -4,1 526 -4,4 

2006 4421 -5,1 3703 -6,7 2104 -7,3 550 -16,0 

2005 4660 -1,2 3967 -3,1 2269 -3,2 655 -7,6 

2004 4717 -9,4 4093 -4,4 2343 -3,5 709 4,0 

2003 5206 3,3 4282 -4,3 2428 -3,7 682 -5,0 

2002 5038 -3,0 4472 0,1 2520 -2,5 718 2,1 
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WEDSTRIJDZAKEN 
 

De competitie is in 2019 voor het grootste deel op een goede en sportieve manier verlopen zodat het 

opnieuw niet noodzakelijk was om voorvallen aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de NTTB. 
Vanwege het feit dat het aantal teams dat aan de reguliere seniorencompetitie deelnemen langzaam maar 

zeker steeds verder afneemt heeft het AB, op voorstel van de beide competitieleiders, besloten om de 

structuur van de reguliere afdelingsseniorencompetitie aan te passen. In de regio noord werd, omdat het 
krachtsverschil binnen de klassen behoorlijk groot was geworden, de opbouw van de competitie wat 

afgeslankt. Om dit te realiseren was er in de najaarscompetitie 2019 een voor dit doel aangepaste promotie-
/degradatieregeling. 

In de regio zuid was er sprake van een steeds afnemend aantal team in de 6e klasse, terwijl voor een groot 

aantal van deze teams meteen een verzoek werd ingediend om in de 5e klasse te worden ingedeeld. 
Daarom is er besloten om de 6e klasse op te heffen en zijn de voor deze klasse opgegeven teams 

doorgeschoven naar de 5e klasse. Om ervoor te zorgen dat het krachtsverschil binnen de diverse klassen 
niet te groot zou gaan worden, zijn er in alle klassen van de regio zuid teams, op grond van hun teamrating, 

doorgeschoven naar een hogere klasse. 
De in de najaarscompetitie 2016 in de afdeling gestarte duocompetitie, in tegenstelling tot andere afdelingen 

waar ook een duocompetitie is opgestart, is in onze afdeling nog steeds geen groot succes, hoewel het 

aantal teams wel iedere competitie toeneemt. Dit gebeurt echter alleen door de verenigingen uit de regio 
zuid, terwijl er vanuit de regio noord tot op heden geen enkele belangstelling is voor deze competitie. Vanuit 

de regio zuid worden er echter alleen teams voor de 3e t/m 5e klasse ingeschreven. Helaas is er daarom 
nog steeds geen sprake van een echte in de gehele afdeling gespeelde volwaardige competitie. Hopelijk 

komt hier op niet al te lange termijn wel verbetering in, zodat er, net als in de andere afdelingen, ook in 

onze afdeling een goed lopende duocompetitie ontstaat. In een aantal afdelingen is het zelfs al zo dat er in 
de duocompetitie meer teams uitkomen dan er in de reguliere competitie meespelen. 

Zo goed als alle verenigingen sturen de wedstrijdformulieren, conform de daartoe opgestelde richtlijnen, per 
e-mail naar de afdeling. Hopelijk zullen de laatste paar verenigingen die hun wedstrijdformulieren nog per 

post versturen ook overstappen naar verzending per e-mail.  
Op de AJV van mei 2019 is een voorstel aangenomen om de regels voor het in onderling overleg verplaatsen 

van wedstrijden wat uit te breiden. De regel: het uiterlijk spelen in de week volgend op de oorspronkelijke 

speelweek is gewijzigd in: het spelen uiterlijk in de week volgend op de oorspronkelijke speelweek of in één 
van de vrije speelweken in de competitie.  

Tijdens die ALV is er ook gediscussieerd over een nieuwe competitievorm, het zgn. 30 puntensysteem. 
Aangezien er veelal positief over deze competitievorm werd gediscussieerd gaat het AB bekijken of, hoe en 

eventueel per wanneer deze competitievorm in de afdeling ingevoerd zou kunnen worden. 

 
Het aantal teams dat dit jaar vanuit de afdeling is uitgekomen in de diverse door de NTTB georganiseerde 

competities is dit jaar zowel bij de senioren als de jeugd opnieuw verder gedaald. Het aantal teams dat aan 
de jeugdcompetitie deelneemt is na een periode waarin het aantal teams vrij stabiel bleef de laatste paar 

competities weer duidelijk aan het afnemen. Een opvallend gegeven is dat er bij de jeugd een langzaam 

stijgend aantal verenigingen is die wel jeugdleden hebben maar die om voor hun moverende redenen niet 
aan de jeugdcompetitie deelnemen. Een ander opvallend gegeven is dat de laatste paar competities, vooral 

bij de senioren, het aantal teams dat bestaat uit 5 of 6 spelers iedere competitie toeneemt. 
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WEDSTRIJDZAKEN – vervolg 

 
Hieronder een overzicht per competitie van het aantal teams dat sinds de oprichting van de Afdeling 

Holland-Noord in deze competities is uitgekomen: 
 

Teams Voorjaar Najaar 

 Senioren Jeugd Totaal Senioren Jeugd Totaal 

2019 373 72 445 365 61 426 

2018 373 81 454 384 74 458 

2017 388 81 469 388 81 469 

2016 384 88 472 401 80 481 

2015 385 95 480 389 93 482 

2014 412 96 508 399 100 499 

2013 419 101 520 419 97 516 

2012 433 108 541 434 104 538 

2011 434 115 549 435 107 542 

2010 438 134 572 436 116 552 

2009 443 133 576 448 132 580 

2008 478 129 607 457 127 584 

2007 497 144 641 492 128 620 

2006 523 152 675 492 147 639 

2005 548 171 719 539 153 692 

2004 562 173 735 560 164 724 

2003 580 170 750 584 170 754 

2002 615 171 786 590 160 750 

2001 629 160 789 625 161 786 
 

Overzicht van de kampioenen in de afdelingsjeugdcompetitie: 
 

Jeugd kampioensteams 

1e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 6e klasse  
voorjaar       
Amsterdam 3 Amsterdam ‘78 1 

Rapidity 1 
 

Tempo-Team 
4 

Noordkop 1 
The Victory 1 

Noordkop 2 
Spaarne 1 

Amsterdam 7 
Amsterdam 8 
 

 

najaar        
Tempo-Team 
2 

Stede Broec 1 Noordkop 2 VDO 1 
Limmen 3 

HTC 2 
Amstelveen 3 
Stede Broec 3 
 

Diemen 4  

 
In de landelijke jeugdcompetitie was de afdeling door de volgende teams vertegenwoordigd. 
Teams die kampioen zijn geworden staan cursief: 

 
Landelijke competitie Landelijk A Landelijk B Landelijk C  

Voorjaar Amsterdam 1 
Tempo-Team 1 
 

DOV 1 
Olympia (E) 1 

Amsterdam 2 
HBC 1 
Tempo-Team 2 

 

Najaar  Tempo-Tem 1 Amsterdam 1 
Amsterdam 2 
DOV 1 
HBC 1 
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WEDSTRIJDZAKEN – vervolg 
 

Overzichten van de kampioenen in de afdelingsseniorencompetities: 

 
Kampioenteams senioren voorjaar 

Overgangsklasse Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 6e klasse 

Stede Broec 1 
Rapidity 2 

Amsterdam 78/2 
Nieuw-Vennep 1 

Tempo-Team 6 
Olympia (E) 1 
US 5 
JOVO 1 

Disnierats 3 
Polisport 1 
Noordkop 1 
Sporting SDO 1 
ZTTC 3 
Amsterdam 
78/4 
ZTTC 2 
Rapidity 3 
 
 
 
 

Disnierats 6 
De Victors 4 
Limmen 1 
Spirit 4 
DOV 5 
Rapidity 4 
TSO 1 
Victory 55/7 
Rapidity 5 
TTAZ 1 
Spaarne 6 
Patrios 2 
HBC 4 
 

Stede Broec 11 
Olympia (E) 7 
DOV 8 
Duintreffers 3 
Amstelveen 6 
TSTZ Haarlem 6 
VDO 3 
Rapidity 7 
DOKO (V) 2 
HBC 5 
AMVJ 2 
VDO 2 
Diemen 2 
  

Stede Broec 15 
HTC 12 
Diemen 5 
Diemen 4 
Tempo-Team 17 
Amsterdam 78/10 
De Volewijckers 1 
Spaarne 11 

De Volewijckers 3 
Tempo-Team 20 
Oranje Zwart 3 
Het Nootwheer 
18 

Kampioenteams senioren najaar 

Tempo-Team 4 
Victory 55/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victory 55/3 
Victory 55/4 

Tebunus 
Alkmaar 1 
TSTZ Haarlem 1 
HTC 2 
Spaarne 4 
 

Stede Broec 6 
Esopus 2 
Olympia (E) 3 
HTC 4 
VDO 2 
JOVO 3 
Patrios 1 
Diemen 1 

DOV 7 
De Victors 4 
Backhands 2 
Stede Broec 9 
Tebunus 
Alkmaar 2 
Tazano 96/1 
Tempo-Team 11 
Amsterdam 78/6 
HTC 7 
ZTTC 5 
HTC 6 
US 9 
HTC 5 
 

Disnierats 9 
Limmen 3 
Spirit 5 
Tempo-Team 13 
Castricum 2 
De Volewijckers 1 
TSO 3 
Amsterdam 78/10 
TTAZ 2 
Het Nootwheer 8 
Het Nootwheer 9 
ZTTC 7 
Tempo-Team 14 
  

Duintreffers 3 
Spaarne 10 
GTTC Haarlem 1 
Amstelveen 9 
GSV Heemstede 2 
TTV Heemskerk 3 
ZTTC 11 
Spaarne 11 
ASSV 2 
TTAZ 3 
 

 

 
 

In de landelijke seniorencompetitie was de afdeling door de volgende teams vertegenwoordigd. 
Teams die kampioen zijn geworden staan cursief: 
 
Landelijke 
competitie 

Eredivisie 1e divisie 2e divisie 3e divisie 

Dames voorjaar Dozy Den Helder / 
Noordkop 1 

Disnierats 1 
 

  

Heren voorjaar  Tempo-Team 1 
Tempo-Team 2 
Tempo-Team 3  
The Victory 1 
US 1 

Disnierats 1 
US 2 

Amstelveen 1 
Amsterdam 78/1 
DOV 1 
HBC 1 
HTC 1 
Spaarne 1 
Spaarne 2 
Tempo-Team 4 
The Victory 2 
US 3 

Dames najaar Dozy Den Helder / 
Noordkop 1 

Disnierats 1 
Tempo-Team 1 

  
 

Heren najaar Tempo-Team 1 Tempo-Team 2 
The Victory 2 

US 2 

Disnierats 1 
HTC 1 

Spaarne 1 
Spaarne 2 
Tempo-Team 3 

Amstelveen 1 
DOV 1 

HBC 1 
Rapidity 1 
Stede Broec 1 
US 2 
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WEDSTRIJDZAKEN – vervolg 

 
Kampioenteams senioren duocompetitie voorjaar 

Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 

   AMVJ 1 De Volewijckers 1 
The Victory 1 
DOKO (V) 1 
 

Rapidity 4 
Amsterdam 1 

Kampioenteams senioren duocompetitie najaar 

   Castricum 1 
TSTZ Haarlem 1 

TTAZ 3 
TTAZ 1 
HTC 2 
 

Sporting SDO 1 

 
 

Harry Feenstra Bekercompetitie 
 
Voor de Harry Feenstra Bekercompetitie seizoen 2018-2019 zijn er in totaal slechts 59 teams ingeschreven. Dit zijn er 
beduidend minder dan het aantal teams dat aan de vorige editie heeft deelgenomen. In de overgangs- t/m 1e klasse en de 
6e klasse hebben te weinig teams ingeschreven zodat in die twee klassen niet gespeeld kon worden en er uiteindelijk 56 
teams in 4 klassen in poules zijn ingedeeld. In de 2e klasse was het aantal ingeschreven teams dusdanig dat er maar 1 
poule geformeerd kon worden waarbij de teams twee volledige ronden tegen elkaar gespeeld hebben. Het is goed voor te 
stellen dat er teams zijn die dit minder leuk vinden aangezien er steeds tegen dezelfde teams te gespeeld moet worden. 
Hopelijk zullen er in de volgende editie van deze bekercompetitie in alle klassen een dusdanig aantal teams worden 
ingeschreven dat het weer een eens mogelijk wordt om in alle klassen meerdere poules te formeren. Zoals al jaren het 
geval is zijn er ook voor deze editie door de verenigingen uit de regio noord amper teams voor deze bekercompetitie 
ingeschreven. Vanuit deze regio is er slechts door 1 vereniging teams ingeschreven en dat was ook dit jaar weer een 
vereniging die ieder jaar deelneemt  
Op zich is het wel vreemd dat er vanuit deze regio zo weinig belangstelling is voor de bekercompetitie aangezien vanuit 

deze regio door de afdeling regelmatig de opmerking wordt ontvangen, over het algemeen gesteld door spelers, dat de 
competitie zo snel is afgelopen en zij graag meer zouden willen spelen. Er wordt dan aan de desbetreffende persoon 
vertelt dat er naast de reguliere- en duocompetitie ook een bekercompetitie wordt georganiseerd. De reacties is dan over 
het algemeen dat het bestaan van de bekercompetitie volledig onbekend is.  
De afdeling wil de verenigingen er nog maar een keer op wijzen dat de bekercompetitie een uitermate geschikte competitie 
is voor spelers die de reguliere- en/of duocompetitie te kort vinden duren en graag langer door willen spelen.  
De 1e ronde van de bekercompetitie wordt altijd gespeeld in de periode tussen de najaars- en de voorjaarscompetitie, 
terwijl de 2e ronde wordt gespeeld in de vrije weken van de voorjaarscompetitie en meteen na afloop van deze competitie.  
De finalevond wordt meestal op een vrijdagavond in de loop van de maand mei gespeeld. Tevens willen wij onder de 
aandacht brengen dat voor deelname aan de Harry Feenstra Bekercompetitie het niet verplicht is om in de competitie te 
spelen. Voor deelname aan de bekercompetitie is ook het basislidmaatschap van de NTTB voldoende. Spelers die geen 
competitie spelen moeten inschrijven in een klasse die overeenkomt met hun speelsterkte. 
 
Op 24 mei is in de zaal van de vereniging Flits/Theresia in Zaandam de finaleavond gespeeld. De vereniging willen wij 
wederom bedanken voor alle hand en spandiensten die zij op deze avond hebben verleend.  
Na het spelen van de halve finales met daarna de finales en de wedstrijden om de 3e en 4e plaats hebben deze, vaak zeer 
spannende en soms ook fanatieke wedstrijden, geleid tot de volgende eindstanden: 
 
1e en 2e klasse  3e klasse  4e klasse  5e klasse 
1.  Spaarne 1  1. Het Nootwheer 3 1. Sporting SDO 1  1. Uitgeest 3 
2.  Het Nootwheer 2 2. Uitgeest 1  2. VDO 2  2. Het Nootwheer 10 
3.  Tempo-Team 2 3. TSO 1   3. Tempo-Team 7  3. Castricum 2 
4.  Tempo-Team 1 4. ZTTC 1  4. Castricum 1  4. Tempo-Team 9 
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WEDSTRIJDZAKEN – vervolg 

 
Licenties senioren 
 

Senioren en spelers uit de leeftijdscategorie junioren die aan toernooien en meerkampen voor senioren 

willen deelnemen moeten in het bezit zijn van een toernooilicentie. De licentie van een speler wordt bepaald 

a.d.h.v. de rating die een speler heeft op de NTTB ELO-ratinglijst. Deze ratings worden tweemaal per jaar, 
te weten op 1 januari en 1 juli geautomatiseerd gecontroleerd, en wanneer de rating daartoe aanleiding 

geeft wordt de licentie meteen gewijzigd. Het is dus mogelijk dat de licentie van een speler tweemaal per 
seizoen wijzigt. Indien een lid twee seizoenen geen resultaten heeft, vervalt zijn licentie en dient er een 

nieuwe licentie te worden aangevraagd bij de licentiefunctionaris wanneer een lid aan een toernooi wil gaan 

deelnemen. Een nieuw lid dat nog geen licentie heeft kan een licentie aanvragen bij de licentiefunctionaris 
van de afdeling. Zijn licentie wordt dan bepaald aan de hand van de rating die de betreffende speler op dat 

moment of in het verleden heeft gehad op de NTTB ELO-ratinglijst. 
Eind 2019 waren er in totaal 1571 leden van de afdeling in het bezit van een toernooilicentie senioren 

waarvan 1405 heren en 166 dames. Hieronder een overzicht van het aantal licenties per licentieklassen in de 

afgelopen paar jaar. 
 

Licenties 2019 2018 2017 2016 

 dames heren dames heren dames heren dames heren 

         

A-licentie 8 1 9 2 8 3 5 1 

B-licentie 10 23 7 24 11 21 11 15 

C-licentie 15 34 17 25 16 26 12 26 

D-licentie 34 191 36 204 44 212 41 112 

E-licentie 70 265 66 259 69 269 48 255 

F-licentie 29 351 36 384 45 405 53 444 

G-licentie  438  422  452  363 

H-licentie  102  117  178  229 

                  

Totaal 166 1.405 171 1.446 193 1.566 194 1.445 
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JEUGDZAKEN 

 
Inmiddels bestaat de portefeuille Jeugdzaken in ons bestuur zo’n drie jaar. Begin zomer 2017 zijn we gestart 

en op het moment van schrijven zijn we op twee maanden na drie jaar bezig. 

Het is nog steeds een zware bevalling. Twee oorzaken: 

• het is nog steeds heel moeilijk vrijwilligers te vinden, 

• tijdgebrek bij ondergetekende. 
 

 
Bovenstaand degenen die mij bij twijfel weer moed in spreken: ons bestuur bestaande uit Arjen Kreike, Marcel Frijhoff 
(en sinds kort Johan de Groot) en natuurlijk niet te vergeten onze steun en toeverlaat afdelingsondersteunster Yuwei 
Grijpink. Hier bij een vergadering tijdens etenstijd bij Tempo-Team. 

 

Een aantal zaken heeft inmiddels wel wat meer routine gekregen. Als voorbeeld de RBT-trainingen, 
Jeugdcup en bijvoorbeeld de organisatie voor het klassentoernooi. Maar voor een aantal andere belangrijke 

zaken is er te weinig tijd. Jeugdbijeenkomsten, broodnodige gesprekken met de wedstrijdsecretarissen 
jeugd, verenigingsbezoeken etc. etc. 

De afspraken die we met verenigingen hebben gemaakt aangaande opstaptoernooien komt niet goed van de 

grond. Eigenlijk alleen het HTC-opstaptoernooi kent enige regelmaat. Er zijn wel losse initiatieven zoals 
bijvoorbeeld de vereniging Ping Pong Alkmaar die op allerlei vlakken heel actief is. Van het organiseren van 

jeugdtoernooien tot het staan met een tafel in de supermarkt.  
 

We hebben als incidenteel initiatief (voorbereid in 2019 en uitgevoerd januari 2020) een RBT trainingsdag 

georganiseerd bij DOV in Heerhugowaard. Deze trainingen waren heel goed bezocht. De kwaliteit van de 
RBT-trainingen dient wel weer bijna van voren af aan te worden opgebouwd. We hebben een heel goede 

lichting spelers en speelsters gehad en deze stromen nu mooi door naar de senioren. 
Maar de draad is door Yana Timina, Yuwei Grijpink en Willem Bakers en de bezielende ondersteuning van 

Hanna Kruijshaar weer goed opgepakt. Ook hebben we rond de kerstdagen weer een RBT-uitwisseling met 
afdeling Midden gehad. Lekker sparren op nationaal niveau in een gezellige sportieve sfeer in Hilversum. 

 

Successen waren er in 2019 dan ook zeker: winst in de NTTB Jeugdcup bij de jongens en een mooie plaats 
voor de meisjes. De organisaties voor jeugdtoernooien: De Open Langedijker, het Amsterdams 

kampioenschap, de voorronden van de Nationale Jeugdmeerkampen en het Afdelingstoernooi. Hierbij willen 
we graag alle betrokkenen die belangeloos veel vrije tijd in de organisatie hiervan hebben stoken bedanken.  

 

 
  



 

 

N T T B   A f d e l i n g   H o l l a n d – N o o r d 
 
J a a r v e r s l a g   2 0 1 9 

pagina - 13 - 
 

JEUGDZAKEN - vervolg 

 

 
De spelers/sters moeten het natuurlijk doen, maar bij de Jeugdcup is het ook voor de coaches en begeleider een pittige 
opgave. Elke coach coachet tijdens het weekeinde tientallen wedstrijden! 
Van links naar rechts: Hanna Kruishaar (begeleider/coach) en de coaches Emiliano Franzini, Ron Suanet, Yuwei Grijpink 
en natuurlijk Yana Timina (hoofdcoach). 

 
De verenigingen hebben in 2019 de afdeling opnieuw goed kunnen vinden voor al hun wervingsactiviteiten. 

De subsidiepot is vrijwel opgegaan. En nee, er komt geen verordening of subsidieregeling. Niet inkaderen, 
maar vrij laten voor creatieve ideeën. Wel natuurlijk een directe link met werving, anders kom je meestal uit 

bij activiteiten die verenigingen zelfstandig horen te organiseren. Gewoon bij wervingsactiviteiten even mij 
contacten en dan spreken we verder. 

 

 
Het winnende Jeugdcup-team bij de jongens en de succesvolle meisjes. Ivan Kahn heeft de beker met de grote oren 
stevig vast, groot en zwaar! 

 

Het jeugdledenaantal bij onze verenigingen blijft ons wel zorgen baren. Dit is in de jeugdcompetitie helaas 
nog meer merkbaar. We blijven er, samen met de verenigingen, alles aan doen het tij te keren. 

Concluderend was 2019 een sportief succesvol jaar voor onze jeugdafdeling, maar moet toch alle hens aan 
dek graag. Het moet toch echt nog beter willen we structureel weer groeien! 

 

Ron Suanet 
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AFDELINGSONDERSTEUNING 

 
Dit is het eerste jaarstuk dat ik schrijf als afdelingsondersteuner. Per 1 maart 2019 heb ik de werkzaamheden 

van David de Gilder overgenomen en inmiddels ken ik veel meer van jullie dan tijdens de vorige ALV, waar ik 

mezelf heb voorgesteld. Ik zou graag met jullie willen delen hoe ik op de afgelopen tijd terugkijk. Ik zal dit 
doen aan de hand van werkzaamheden die ik heb verricht en mijn ideeën over de toekomst. 

 
Evaluatie van mijn werkzaamheden  

Om te beginnen moet ik toegeven dat het wat langer duurde dan verwacht om mijn rol binnen deze organisatie 

te vinden. Zo kon ik (te) lang wachten op reacties van anderen,,, in plaats van dat ik gewoon wat op eigen 
initiatief opzette. Echter denk ik dat ik inmiddels wel mag zeggen dat ik mijn plekje gevonden heb. 

 
Ik heb verschillende bezoeken bijgewoond en vond het erg leuk om in gesprek te gaan met verschillende 

verenigingen. Het was interessant om te zien hoe de aanpak maar ook de wensen per vereniging zo 
verschillend kunnen zijn. Tijdens deze gesprekken is snel duidelijk geworden hoe de sfeer binnen een 

vereniging is en hoe we elkaar kunnen helpen. Een boodschap die ik mee wil geven die steeds terugkwam 

tijdens de bezoeken is dat het afdelingsbestuur open staat voor het subsidiëren van allerlei originele 
activiteiten. Zij geven opzettelijk niet teveel richtlijnen zodat jullie helemaal creatief los kunnen gaan.  Wel 

moet er een doel achter zitten zoals het werven van (jeugd)spelers. Buiten de bezoeken om heb ik sowieso 
veel goede, succesvolle en enthousiaste acties binnen de afdeling gezien. Ga zo door! 

 

Verder vond ik de evenementen die ik bezocht heb erg leuk. De afdelingskampioenschappen waren redelijk 
goed bezet en het was mooi om te zien dat er veel nieuwe, jonge spelers deelnamen. Echter denk ik dat de 

verenigingen nog actiever dit soort evenementen van de afdeling kunnen promoten. Het is immers het toernooi 
van de afdeling! 

 
Ook ben ik begonnen met het inzetten van sociale media. De afdeling is te vinden op Instagram 

(@nttb_holland_noord) en op Facebook (NTTB Holland-Noord). Hier verschijnen onder andere evenementen 

die in de afdeling georganiseerd worden. Hierbij wil ik graag nogmaals een oproep doen een open evenement 
naar mij te mailen, zodat dit gedeeld kan worden op Facebook. Ook blijft de rubriek ‘Vereniging van de Maand’ 

doorgaan, waarbij iedere eerste maandag van de maand een vereniging zichzelf voorstelt aan de hand van 
een vragenlijst. Je mag mij altijd mailen bij interesse, dan stuur ik nogmaals de vragenlijst op en maken we 

van onze Facebookpagina een pagina die helemaal in het teken staat van de verenigingen. 

 
Als laatste ben ik erg tevreden met de ontwikkeling van de studententafeltennis dat eind januari gestart is bij 

VU-sportcentrum. Elke dinsdagavond wordt van 18.00-19.00 door een enthousiaste trainer training gegeven. 
De meeste deelnemers zijn nog een lid, dus hier zit zeker potentie in. 

 

Blik op de toekomst 
Het doel dat ik voor mezelf stel is dat ik meer ideeën ten uitvoeren ga brengen. Ik heb ideeën en opzetjes in 

mijn hoofd en de meeste ook besproken met het bestuur, maar ik wil deze actiever gaan realiseren. Ook wil 
ik meer verenigingen leren kennen en meer op de hoogte blijven van alles wat in de afdeling speelt. Tevens 

zou ik op sommige vlakken wat meer activiteit vanuit de verenigingen willen zien. Zo is er een tekort aan 
toernooileiders waarvan ik hoop dat die aangevuld kan worden door enthousiaste vrijwilligers. 

 

Op dit moment zijn wij de enige afdeling met een voltallig bestuur en afdelingsondersteuner. Dit is erg mooi 
en zonder de inzet van Arjen, Johan, Marcel en Ron zou de afdeling niet zo stabiel zijn, waar vooral de 

verenigingen erg veel baat bij hebben. In de toekomst zou het mooi zijn als het bestuur uitgebreid kan worden 
met een bestuurslid dat zich bezighoudt met wedstrijdzaken. 

 

Yuwei Grijpink 
 

  



 

 

N T T B   A f d e l i n g   H o l l a n d – N o o r d 
 
J a a r v e r s l a g   2 0 1 9 

pagina - 15 - 
 

FINANCIEEL 

 
 exploitatie NTTB afdeling Holland-Noord 2019  2019  2018 

    begroting    werkelijk    werkelijk  

 Basisactiviteiten:  €    €    €  

        
 Algemeen Bestuurlijke Zaken            1.000                 770                 768  
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4211 organisatie Afdelings Leden Vergadering (ALV)               700                 520                 535  

4212 organisatie Regionale bijeenkomsten               200      

4213 organisatie vergaderingen Afdelings Bestuur               100                 250                 233  

xxxx overleg Hoofdbestuur met afdelingen/verenigingen   
 landelijk 

budget    

       

Overige kosten bestuur en commissies               850                 861                 711  

4201 bestuurskosten                     25  

4221 kosten bondsraadsleden                   55                   50  

4249 overige commissiekosten                 50                 125                 100  

4250 reis- en verblijfkosten               800                 681                 536  

       

algemene kosten            1.050              1.327                 938  

4311 jubileum- en representatiekosten               300                 501                 354  

4312 afdelingsbulletin               650                 500                 500  

4322 vrijwilligersbeleid                 289    

4330 kosten website      

4331 communicatiekosten algemeen      

4399 overige kosten algemeen               100                   38                   84  

       

bureaukosten            1.150              1.147              1.189  

4502 kantoorbenodigdheden               100                     31  

4503 drukwerk en kopieën               100                   35                   33  

4505 vergoeding pc-apparatuur               800                 800                 800  

4506 porti                 50      

4507 telefoonkosten               100                 225                 200  

4509 afschrijvingen ict apparatuur      

4599 overige kosten administratie- en beheer                   87                 124  

        
 Subtotaal ABZ:            4.050              4.104              3.606  
        

 Wedstrijdsport: competitie      
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Competitie            1.550              1.500              1.500  

4720 competitie telefoon en fax                 50      

4722 competitie vergoedingen a(j)cl's             1.000               1.500               1.500  

4723 competitie reis- en verblijfkosten                 50      

4724 competitie porti               100      

4726 competitievergaderingen                 50      

4727 werkgroepavond competitie      

4728 competitieboekjes      

4729 competitie overige kosten               300      

        

 Inkomsten competitie      

 8010 boetes             1.900               2.480               2.237  

        

 Subtotaal Competitie:               350-                980-                737- 

        

        

 Kosten Algemeen Bestuurlijke Zaken           4.050             4.104             3.606  

 Kosten competitie           1.550             1.500             1.500  

 Inkomsten competitie           1.900             2.480             2.237  

 Budgetaanvraag basisactiviteiten:           3.700             3.125             2.869  
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FINANCIEEL - vervolg 
 

 exploitatie NTTB afdeling Holland-Noord 2019  2019  2018  

   begroting    werkelijk    werkelijk   

Reguliere activiteiten      
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Toernooien            8.040              5.952              4.301  

4701 nationale jeugdmeerkampen               850                 866                 630  

4702 rating-meerkampen/Limburgse jeugdmasters      

4703 minimeerkampen/Euro Minichamps      

4706 afdelingskampioenschappen             2.500               4.099    

4707 ranglijsttoernooien             2.500                 2.502  

4711 A-B-meerkampen voorrondes landelijk      

4713 Top-6-kampen      

4714 Jeugdklassentoernooi             1.290                 975               1.133  

4715 meisjestoernooien/internationale toernooien               600      

4719 overige toernooien               300                   12                   36  

4750 werkgroepavond toernooien      

       

Overige kosten wedstrijdsport            1.050                 391                 500  

4704 starterswedstrijden/opstaptoernooi               200      

4705 pupillen/welpentoernooi               200      

4708 kosten bekerwedstrijden               600                 391                 455  

4730 licentie-administratie                 50      

4740 Werkgroep Wedstrijdzaken                     45  

        
 Subtotaal Wedstrijdsport overige en toernooien:            9.090              6.343              4.801  
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Restitutie Opleidingen               600                 199              1.252  

4802 tt-1      

4803 tt-2               600                 1.252  

4804 tt-3                 199    

4805 tt-4      

4806 tt-5      

       

4810 bijscholingen                 170    

       

Overige kosten opleidingen               200                   -                     -    

4820 trainersservice      

4899 overige kosten Opleidingen               200      

        
 Subtotaal Opleidingen               800                 369              1.252  
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Sportparticipatie      

4901 Table Stars      

       

Overige kosten Sportparticipatie            2.500              1.804              5.021  

4910 ledenwerf- en behoudacties             1.000                 825               1.900  

4915 platform overleg      

4919 overige kosten jeugdzaken               500                 229                 698  

4922 promotie-stimulering             1.000                 750               1.750  

4923 nevenbonden      

4924 afdelingsontmoeting                   673  

4930 rijdende trainer      

4940 Werkgroep Breedtesport      

       

Kosten Afdelingsondersteuner   landelijk budget     

        

 Subtotaal Sportparticipatie            2.500              1.804              5.021  
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FINANCIEEL – vervolg 
 

 exploitatie NTTB afdeling Holland-Noord 2019  2019  2018  

   begroting    werkelijk    werkelijk  
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Talentherkenning en -ontwikkeling      

       

Afdelingstrainingen en Regionale bondstraining            5.800              6.120              5.206  

5000 afdelingstraining                 600    

5001 (regionale) bondstraining               300                 317                 239  

5021 zaalhuur regionale bondstraining             1.800               1.618               1.094  

5022 salariskosten regionale bondstrainer             3.500               2.821               3.515  

5023 overige kosten regionale bondstrainer                 611                 319  

5025 reis- en verblijfkosten regionale bondstrainer               200                 153                   40  

       

5004 talentontwikkeling LOOT-school + RTC      

5055 (Internationale) toernooien      

       

Overige kosten talentherkenning en -ontwikkeling               800                 717              1.314  

5002 welpen- en talentherkenningsdagen               300      

5003 werkgroep talentontwikkeling      

5007 trainingen welpen/miniwelpen                   300  

5008 gezamenlijke trainingen welpengroepen      

5024 kosten NTTB Jeugdcup               500                 717               1.014  

        

 Subtotaal Talentherkenning en -ontwikkeling            6.600              6.837              6.520  
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Opbrengsten            7.575              4.948              5.856  

8020 boetes ALV               600                 675                 500  

8050 sponsoring      

8200 bijdragen inschrijfgelden / deelnemers             1.875               2.500    

8201 ontvangsten beker               600                 360                 392  

8250 eigen bijdragen recreantencompetitie      

8301 eigen bijdragen (regionale) bondstraining             1.500               1.403               1.489  

8402 eigen bijdragen Jeugdcup      

8450 inschrijfgeld meerkampen AB afdeling      

8451 inschrijfgeld meerkampen AB landelijk             3.000                 3.475  

8799 overige opbrengsten                   10                     0  

        
 Totaal kosten toernooien en overige wedstrijdsport            9.090              6.343              4.801  
 Totaal kosten opleidingen               800                 369              1.252  
 Totaal kosten sportparticipatie            2.500              1.804              5.021  
 Totaal kosten talentherkenning en -ontwikkeling            6.600              6.837              6.520  
 Totaal Opbrengsten reguliere activiteiten            7.575              4.948              5.856  

 Totaal budgetaanvraag reguliere activiteiten          11.415            10.405            11.737  
        
 Speciale activiteiten      

        

S
p

e
c
ia

le
 a

c
ti

v
it

e
it

e
n

 

6010 kosten activiteit 1      

6011 opbrengsten activiteit 1      

6020 kosten activiteit 2             1.000                 250    

6021 opbrengsten activiteit 2      

6030 kosten activiteit 3               500      

6031 opbrengsten activiteit 3      

6040 kosten activiteit 4               500      

6041 opbrengsten activiteit 4      

        
 Totaal kosten speciale activiteiten              2.000                 250                    -    

 Totaal opbrengsten speciale activiteiten                  -                      -                      -    

 Budgetaanvraag Speciale activiteiten              2.000                 250                    -    
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FINANCIEEL – vervolg 

 

 exploitatie NTTB afdeling Holland-Noord 2019  2019  2018  

   begroting    werkelijk    werkelijk  

        
 Totaal kosten basisactiviteiten             5.600               5.604               5.106  

 Totaal opbrengsten basisactiviteiten             1.900               2.480               2.237  

 Budgetaanvraag basisactiviteiten             3.700               3.125               2.869  

        
 Totaal kosten reguliere activiteiten           18.990             15.352             17.593  

 Totaal opbrengsten reguliere activiteiten             7.575               4.948               5.856  

 Budgetaanvraag reguliere activiteiten           11.415             10.405             11.737  

        
 Totaal kosten           26.590             21.206             22.699  

 Totaal opbrengsten             9.475               7.427               8.093  

 Totaal budget          17.115            13.779            14.606  

 
 

Toelichting sportpromotionele uitgaven 2019 

   

datum ontvanger activiteit 

   

19-mrt The Victory - Weesp clinic 

23-jul Esopus - Wognum clinic 

22-mei clubs Amsterdam AJK 

8-jul PingPong - Alkmaar clinic 

24-jan clubs Haarlem toernooi 
 

 


