
Jaarverslag 2010 
 

Van het bestuur 
Op 1 januari van het verslagjaar bestond het bestuur van “Tafeltennisvereniging A-Merk” uit: 

Hein Leliveld, voorzitter  
Pieter Schaper, secretaris 
Albert Pauw, penningmeester 
Hans Klasener, algemeen bestuurslid 
Bouke Pitstra, algemeen bestuurslid 

 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 5 maal. 
In het verslagjaar vond de Algemene Ledenvergadering plaats op 19 april. 
 
Vanaf 1 januari van het verslagjaar beëindigde Albert Pauw na zes jaren trouwe dienst zijn functie als pen-
ningmeester van de vereniging.  
Het bestuur heeft Bouke Pitstra verzocht met onmiddellijke ingang de werkzaamheden van penningmeester 
in samenspraak met Albert over te nemen, waarin Bouke heeft bewilligd. Aangezien zijn taak als voorzitter 
van de Jeugdcommissie én het penningmeesterschap én het wedstrijdsecretariaat een te zware opgaaf zou 
zijn, besloot het bestuur om het voorzitterschap van de Jeugdcommissie per dezelfde datum (weer) neer te 
leggen bij Pieter Schaper, die deze taak naast zijn functie van secretaris uitvoerde. 
Voor de ontstane vacature van bestuurslid werd Ronald Nannings tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van 19 april als zodanig benoemd. 
 
Dit betekende dat het bestuur op 31 december bestond uit:  

Hein Leliveld, voorzitter 
Pieter Schaper, secretaris 
Bouke Pitstra, penningmeester 
Hans Klasener, algemeen bestuurslid 
Ronald Nannings, algemeen bestuurslid 

 

Van de leden 
Het ledental op 1 januari bedroeg 67, waarvan 45 seniorleden en 22 juniorleden.  
 
De seniorleden kunnen worden onderverdeeld in de volgende leeftijdscategorieën: 
        1-1-2011  (1-1-2010) 

18 – 29 jaar :        7   6  
30 – 39 jaar :       0   1 
40 – 49 jaar :       8   9 
50 – 59 jaar :       6   8 
60 – 69 jaar :      16          14 
70 – 79 jaar :       4   5 
80 +         3   - 

De gemiddelde leeftijd van de seniorleden is : 54,7   (1-1-2010: 51,6) 
 
De juniorleden kunnen worden onderverdeeld in de volgende leeftijdscategorieën: 
        1-1-2011  (1-1-2010) 

  5 –  9 jaar :           6          11 
10 – 15 jaar :        10         18 
16 – 17 jaar :        6           7 

De gemiddelde leeftijd van de juniorleden is : 13,0   (1-1-2010: 12,2) 
 
De gemeenten van herkomst van de leden zijn als volgt onderverdeeld: 
        1-1-2011  (1-1-2010) 

Gemeente Drechterland :          13         13 
Gemeente Enkhuizen :        2          1 
Gemeente Hoorn  :        42         49 
Gemeente Medemblik :        4          6 
Gemeente Stede Broec :        4          7 
Gemeente Wervershoof :        2          2 
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- Niek Imming bokaal. 
Op zondag, 11 april, werd de strijd om deze bokaal, waarbij de vijf beste competitiespelende jeugdleden zich 
meten met de vijf beste competitiespelende seniorleden, gestreden. 
De vijf jeugdleden waren Nordin Gelderloos, Jurriaan Blom, Mark Stam, Roos Bierdrager en Rens Molenaar. 
De vijf seniorleden waren: Hans David Heldring, Stuart Jong Tjien Fa, Ben Loo, Willem van der Veen en Rens 
Vriend. 
Eindstand: 1. Hans David Heldring, 2. Rens Molenaar, 3. Ben Loo. 
 

Van de jeugd 
 
Jeugdcommissie 
De Jeugdcommissie bestond op 1 januari van het verslagjaar uit Bouke Pitstra (voorzitter), Paul Molenaar 
(trainer) en José Molenaar (wedstrijdsecretaris jeugd). In januari werden enige taken in het bestuur herver-
deeld, waardoor Pieter Schaper het voorzitterschap van de Jeugdcommissie weer ter hand nam. Met ingang 
van 1 december versterkten twee jonge senioren, Jimmy Kayadoe en Koen Meester, de commissie. 
De Jeugdcommissie bestond op 31 december van het verslagjaar derhalve uit Pieter, Paul en José. In het 
verslagjaar heeft de commissie vier maal vergaderd. 
 
- Competitie. 
In het voorjaar had de vereniging de volgende teams in de competitie: 
Junioren 1 ⇒ Landelijk C ⇒ Melanie Bierdrager. Jurriaan Blom, Mark Stam 
  Resultaat: KAMPIOEN 
Junioren 2 ⇒ Hoofdklasse ⇒ Gert-Jan Bregman, Stuart Jong Tjien Fa,  
  Resultaat: 7de 
Junioren 3 ⇒ 4e klasse  ⇒ Stefan Broekman, Quinten Donker, Nighel Kayadoe, Koen Meester, 
         Marco Blees 
  Resultaat: 4de 
 
In het najaar had de vereniging 3 juniorenteams in de competitie: 
Junioren 1 ⇒ Landelijk A ⇒ Melanie Bierdrager, Jurriaan Blom, Nordin Gelderloos, Mark Stam. 
  Resultaat: 4de 
Junioren 2 ⇒ Hoofdklasse ⇒ Frank Breg, Gert-Jan Bregman, Stuart Jong Tjien Fa. 
  Resultaat: 6de 
Junioren 3 ⇒ 4e klasse  ⇒ Stefan Broekman, Wouter Broekman, Quinten Donker, Rafael Hes,  

    Nighel Kayadoe.  
  Resultaat: KAMPIOEN 
 
- Toernooien. 
De jeugdcommissie heeft veel activiteiten ontplooid om jeugdleden op toernooien te laten spelen. 
Een greep daaruit: Olympia-toernooi (16 januari), Nederlandse kampioenschappen jeugd (24 en 25 april). 
 
- Nederlandse kampioenschappen 24 en 25 april. 
Rens Molenaar en Roos Bierdrager speelden tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor B-spelers, 
waarbij Rens doorstootte tot in de Hoofdronde, terwijl Roos 1ste werd in de Troostronde. 
De A-spelers Jean-Paul Montanus, Rianne van Duin en Nordin Gelderloos konden niet tot in de finale komen. 
Melanie Bierdrager daarentegen verloor de finale, waardoor zij het predicaat “2e van Nederland” bij de pupil-
len werd. 
Bij de welpen werd Stuart Jong Tjien Fa Nederlands Kampioen! 
 
- Clubkampioenschappen. 
Op 17 januari werden de Clubkampioenschappen voor de jeugd verspeeld. Hieraan deden 16 jeugdleden 
mee, verdeeld over twee groepen: sterke jeugd en iets minder sterke jeugd. 
Uitslag sterke jeugd: 1. Nordin Gelderloos, 2. Jurriaan Blom, 3. Melanie Bierdrager. 
Uitslag iets minder sterke jeugd: 1. Stuart Jong Tjien Fa, 2. Wouter Broekman, 3. Stefan Broekman. 
 
- Huldiging. 
Op 28 mei organiseerde het bestuur een feestavond, tijdens welke Stuart Jong Tjien Fa (Nederlands Kampi-
oen welpen) , Melanie Bierdrager (vice-Nederlands Kampioen pupillen), en het 1e Juniorenteam, gecoached 
door Ben Loo (kampioen in de klasse Landelijk B) werden gehuldigd. Na de huldigingceremonie werd de  
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avond ingevuld door een zgn. black light toernooi, waarvan de uitstekende leiding in handen was van de 
jeugdleden Frank Breg, Rens Molenaar en Koen Meester. 
 
- Oliebollen bijeenkomst 27 december. 
De afsluitende jeugdbijeenkomst vond op 27 december plaats, tijdens welke avond afscheid werd genomen 
van Maaike Jonkman, de Superstar-diploma’s werden uitgereikt en – uiteraard – oliebollen werden gegeten. 
 
- Training. 
De jeugdtraining werd het gehele verslagjaar verzorgd door Paul Molenaar. Maaike Jonkman ging vanaf 1 
maart met zwangerschapsverlof tot het einde van het voorjaarsseizoen. De trainingswerkzaamheden van 
Maaike werden gedurende het zwangerschapsverlof opgevangen door Frank Breg en Rens Molenaar, bijge-
staan door Piet Kroon. Met ingang van 1 januari 2011 is Maaike gestopt met het geven van trainingen in 
verband met de drukte van haar twee kleine kinderen. 
De allerjongste jeugd heeft op initiatief van José Molenaar trainingen en wedstrijdjes kunnen spelen, waar-
aan een samenwerking met Disnierats (Hoorn) en Stede Broec (Grootebroek/Bovenkarspel) ten grondslag 
ligt. De samenwerking tussen de drie verenigingen verliep voorspoedig en wordt in 2011 voortgezet.  
 
- Combi-kidz. 
José Molenaar was de animator om kinderen van Disnierats, Stede Broec, Olympia en A-Merk, die geen 
competitie spelen, met elkaar te laten trainen. Op 7 juni werd dit initiatief geëvalueerd en zodanig positief 
beoordeeld dat hieraan in het najaar een vervolg is gegeven. 
 
- Deen Jeugdsponsoractie. 
In dit verslagjaar was het de vereniging weer toegestaan mee te doen met de Deen Jeugdsponsoractie. Veel 
(jeugd)leden hebben zich enthousiast ingezet om in maart en april zoveel mogelijk munten te verzamelen. 
Deze inzet resulteerde in een recordbedrag van € 960,40, dat voor de vereniging was verdiend. Deen Su-
permarkten sloot de actie op 4 juni af met de prijsuitreiking tijdens een circusoptreden van Circus Renz, 
waar een delegatie van de vereniging, te weten jeugdcommissievoorzitter Pieter Schaper en de jeugdleden 
Quinten Donker, Lars Bakker en Guido Hoogeboom, was vertegenwoordigd. 

 

Van de senioren 
 
- Competitie 
In het voorjaar had de vereniging 7 seniorenteams in de competitie: 
A-Merk 1 ⇒ 1ste klasse ⇒ Rianne van Duin, Hans-David Heldring, Dries de Jager. 
  Resultaat: 2de 
A-Merk 2 ⇒ 2de klasse  ⇒ Jurriaan Blom, Ben Loo, Paul Molenaar, Rens Molenaar en John Vis.  
  Resultaat: 3de 
A-Merk 3 ⇒ 3de klasse  ⇒ Tijmen Kluit, Huub Koen, Thomas Korf, Stewart Jong Tjien Fa. 
  Resultaat: 3de 
A-Merk 4 ⇒ 3de klasse  ⇒ Hein Leliveld, John van Sörnsen de Koste, Willem van der Veen, 
         Rens Vriend 
  Resultaat: 6de (DEGRADATIE) 
A-Merk 5 ⇒ 5de klasse  ⇒ Raymond van Berkel, René Haakman, Rob Hiddinga. 
  Resultaat: 2de 
A-Merk 6 ⇒ 5de klasse  ⇒ Holger Bonte, Jimmy Kayadoe, Ronald Nannings, Pieter Schaper. 
  Resultaat: 1ste (PROMOTIE) 
A-Merk 7 ⇒ 5de klasse  ⇒ Marco Blees, Sjaak Deen, Koen Meester, Fons Laagland, Joop Mus, 

    Bouke Pitstra. 
  Resultaat: 6de 
 
In het najaar had de vereniging 7 seniorenteams in de competitie: 
A-Merk 1 ⇒ 2e klasse  ⇒ Ben Loo, Paul Molenaar, Rens Molenaar, Ab Muller, John Vis 
  Resultaat: 3de  
A-Merk 2 ⇒ 3e klasse  ⇒ Stuart Jong Tjien Fa, Tijmen Kluit, Huub Koen, Rens Vriend 
  Resultaat: 4de  
A-Merk 3 ⇒ 4e klasse  ⇒ Jimmy Endstra, Hein Leliveld, Willem van der Veen 
  Resultaat: 4de 
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A-Merk 4 ⇒ 4e klasse  ⇒ Holger Bonte, Ronald Nannings, Pieter Schaper, John van Sörn- 

    sen de Koste 
  Resultaat: 6de (DEGRADATIE) 
A-Merk 5 ⇒ 5e klasse  ⇒ Raymond van Berkel, René Haakman, Rob Hiddinga 
  Resultaat: 1ste (PROMOTIE)  
A-Merk 6 ⇒ 5e klasse  ⇒ Sjaak Deen, Fons Laagland, Joop Mus, Bouke Pitstra 
  Resultaat: 6de  
A-Merk 7 ⇒ 5e klasse  ⇒ Marco Blees, Jimmy Kayadoe, Koen Meester 
  Resultaat: 6de  
 
- Dubbeltoernooi 19 februari. 
Aan dit toernooi, dat vooral de gezelligheid als bindmiddel had, deden 24 leden mee. Het toernooi stond on-
der leiding van Bouke Pitstra. Het toernooi mocht zeer geslaagd worden genoemd. Winnaar van het toernooi 
was de persoon met de meeste games: Ben Loo. 
 
- Clubkampioenschappen 5 maart. 
Aan het clubkampioenschap deden seniorleden mee, alsmede enkele jeugdleden, die de leeftijd van 16 jaar 
inmiddels hadden bereikt. Het toernooi werd gewonnen door John Vis, Ben Loo werd 2e en de 3e plaats was 
voor Stewart Jong Tjien Fa. 
 
- Niek Imming bokaal 11 april. 
Tijdens dit toernooi streden de 5 sterkste seniorleden tegen de 5 sterkste jeugdleden, voortgekomen uit de 
clubkampioenschappen. Namens de senioren waren Hans David Heldring, Stewart Jong Tjien Fa, Ben Loo, 
Rens Vriend en Willem van der Veen ingeschreven, terwijl de jeugd was vertegenwoordigd door Roos Bier-
drager, Jurriaan Blom, Nordin Gelderloos, Rens Molenaar en Mark Stam. 
Aan het einde van de dag bleek Hans David Heldring de sterkste. Rens Molenaar werd 2e en Ben Loo 3e.  
 
- Uitwisseling met TTV Nootwheer op vrijdag, 2 september, te Purmerend. 
Van onze vereniging togen 11 leden naar Purmerend voor de inmiddels traditionele seizoensopening in de 
vorm van een tafeltennisuitwisseling met Tafeltennisvereniging Nootwheer uit Purmerend. Evenals voor-
gaande jaren was gezelligheid de hoofdmoot naast het somtijds zeer gedreven tafeltennisspel. Uiteindelijk 
ging A-Merk met een nipte overwinning van 21-23 terug naar Oosterblokker. 
 
- Vrijwilligers 
De vereniging wordt draaiende gehouden door een groot aantal vrijwilligers. Het werk van deze vrijwilligers 
wordt voor het grootste gedeelte in de anonimiteit verricht. Het bestuur heeft, evenals in 2009, een vrijwilli-
gersavond willen organiseren. Het aantal inschrijvingen bleek echter dermate laag, dat het bestuur heeft ge-
concludeerd dat aan een vrijwilligersavond niet direct behoefte lijkt te bestaan. Daarom heeft het besloten 
geen vrijwilligersfeestavond te organiseren, maar de vrijwilligers een kleine blijk van waardering te doen 
toekomen. 
 

Van het onderhoud 
 

Van de public relations 
 
Op 1 januari van het verslagjaar was, door het wegvallen van Hans Blom wegens ziekte, die samen met Paul 
Molenaar de public relations voor de vereniging verzorgde, de samenstelling van de PR-commissie onduide-
lijk en onzeker. Het bestuur is van mening dat ieder verenigingslid tegelijkertijd lid van de Commissie PR is. 
Aparte PR-activiteiten worden door het bestuur geïnitieerd. Stukjes voor de bladen worden geredigeerd door 
Pieter Schaper. 
- Op 7 februari was de vereniging vertegenwoordigd op de Beurs Fit en Gezond, georganiseerd door en 

bij de Fa. Karsten te Zwaag. Deze vertegenwoordiging was onvoldoende voorbereid, waardoor de aan-
wezigheid van de vereniging onvoldoende aandacht trok. 

- Teneinde toch meer activiteiten te ontplooien ter werving van nieuwe leden heeft de vereniging in no-
vember weer een PR-commissie in het leven geroepen onder aanvoering van de voorzitter, Hein Leliveld. 
De commissie bestond op 31 december van het verslagjaar uit Hein Leliveld, Hans Blom en Paul Mole-
naar. 

 
Het Bestuur. 


