
 

 

Jaarverslag van de commissaris Toernooien en Evenementen 
seizoen 2019 - 2020 

Algemeen                                                                                                  
In navolging van de regeringsmaatregelen in verband met de ontwikkelingen rond Covid-19/het 
coronavirus zijn met ingang van 12 maart 2020 de UBT-tafeltennisactiviteiten stopgezet. Dit verslag, 
deze verantwoording, betreft daarom de periode tot 12 maart. 

Teneinde onze wedstrijdavonden te verkorten is afgelopen seizoen bij de competitie èn het 
bekertoernooi als proef de “derde game tot de 11” gespeeld. In de komende noodgedwongen 
“digitale” ALV kunnen de verenigingen laten blijken of de gehanteerde proef definitief wordt. 

Veteranentoernooi                                                                                 
Op 7 december 2019 vond het Veteranentoernooi opnieuw plaats bij VVV. Kantine èn prijzen in 
traditionele kerstsfeer. Bij de strijd in de hoogste klasse heroverde EOB- er Jean-Pierre Chateau de 
titel van UBT-Veteranenkampioen. 

De prijswinnaars:                                                                             
A categorie:                                                                                                
1. Jean-Pierre Chateau EOB,  2. Hans Vierling, 3. Alex Karremans TTVB                                                                                                                                                
B categorie:                                                                                                
1. Peter van der Graaf SDU, 2. Borzoo Nabet VVV,  3. Henk Fokké TTVB                                                                                   
C categorie:                                                                                                
1. Heleen Stappers VVV, 2. Nicole Ginder VVV, 3. Agnes Slijper  TTVB                                                                            
D categorie:                                                                                                
1. Eric-Jan Vink VVV, 2. Peter van Haaren SDU, 3. Henk v.d. Ark SDU. 

Dank aan de vrijwilligers achter de bar en aan het bestuur van VVV voor het gebruik van zaal en 
materiaal. 
 

Nederlands Kampioenschap Bedrijfstafeltennis 
Bij het Nederlands Kampioenschap Bedrijfstafeltennis zouden TTVB (kampioen van de afgelopen 
competitie) en SALM (als bekerwinnaar) uitgenodigd worden de UBT te vertegenwoordigen.  

Normaal organiseert de winnaar van het voorgaande jaar het kampioenschap. Echter de Nederlands 
kampioen van vorig jaar Hyperion bleek de organisatie voor dit jaar niet op zich te kunnen nemen. 
Andere bonden namen ook geen actie 'en daarom zou het NK dit jaar niet doorgaan'. Om dat te 
voorkomen heeft het UBT-bestuur besloten de organisatie over te nemen. In een kort tijdsbestek 
konden de uitnodigingen verstuurd voor het NL kampioenschap in de zaal van Taverzo op een dag in 
het carnavalsweekend. Vele positieve reacties op onze actie om het NK te redden, maar een aantal 
van hen kon op die dag geen team afvaardigen. Sommige bonden reageerden niet. Totaal aantal 
ingeschreven teams (inclusief TTVB en SALM) was zes. Dat is geen aantal om van een volwaardig 
kampioenschap te spreken, waarna we aan alle bonden aangegeven hebben de organisatie niet door 
te zetten. 



Toernooien van UBT-verenigingen   
Bestuurders van SDU en TVZ organiseerden een koppeltoernooi: SDU op 10 november 2019 en TVZ 
op 12 januari 2020. Het koppel Henk Holtkamp/Henk Karstel van SVGT wist beide toernooien 
uiteindelijk te winnen. TTVB was voornemens het ‘Paul en Greetje lunchtoernooi’ te organiseren, 
maar Covid-19 strooide roet in het eten.  
 
Bestuurders/organisatoren: veel dank en compliment voor de initiatieven! 

UBT-Kampioenschappen                                                                       
Medio maart zouden de UBT-Kampioenschappen in Zoetermeer in de zaal van TTVB/Taverzo 
gespeeld worden. De enthousiaste aanmeldingen ten spijt, door de coronacrisis konden deze geen 
doorgang vinden. De champagnekoeler/wisselbokaal blijft voorlopig bij Kelvin Heemstra. 

Bekertoernooi  
Op 12 maart zijn in het bekertoernooi de poules, kwart en halve finales gespeeld. Het programma 
voor de finales (ereklasse TTVB1 – SVGT1, overgangsklasse SDU2 – TTVB3, eerste klasse SALM3 – 
TVZ4, tweede klasse SVGT5 – HPSV1 en derde klasse SALM8 – TTVB5) kon door de 
coronamaatregelen niet doorgaan.  

De bekerkampioenen 2018 – 2019 te weten SALM1, SEL1, TTVB3, VVV2 en SALM9 mogen de 
wisselbokalen nog in de kast houden.  

Zeskampen                                                                                                
De winnaars van de wisselbekers van vorig jaar Kelvin Heemstra (ereklasse) SALM, Thomas Beuman 
(overgangsklasse) SEL, Marco Jager (eerste klasse) SALM, Sander Hooykaas (tweede klasse) VVV en 
Giovanni Jobse (derde klasse) SALM mogen de wisselbekers tot de volgende zeskamp in hun bezit 
houden.  

 

Graag verwijs ik naar de site www.ubt.nu voor de laatste stand van zaken. Natuurlijk hoop ik dat we 
weer snel aan de tafel kunnen met onze UBT-wedstrijden. Op het ogenblik van dit schrijven is de 
vraag of vanaf 1 september a.s. het spelen van wedstrijden daadwerkelijk mogelijk zal zijn. Maar ook 
in dat geval zal de deelname van onze leden aan tafeltenniswedstrijden in het najaar mede 
afhankelijk zijn van de inschatting van het risico voor de eigen gezondheid, temeer gelet op een 
mogelijke tweede golf van Covid-19 in het najaar. Het blijft ook een eigen verantwoordelijkheid. 
Tafeltennis is immers een binnensport en de UBT-gemeenschap is in het algemeen van hogere 
leeftijd. Daarnaast blijft onze sport in zekere mate een contactsport (via het aanraken van de bal). 
Dubbelspel lijkt op voorhand een probleem. 

Prettige zomer, houdt u aan de regels, blijf gezond en hopelijk is er binnen afzienbare tijd een 
medicijn en vaccin!  

Ymke Thomas-van der Werff             Leidschendam, 8 mei 2020                                                                                                                                                   
Commissaris Toernooien en Evenementen UBT                                                                   
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