
INFORMATIEBULLETIN VAN 
Tafeltennisvereniging 

HELLEVOETS EFFECT 
 

 

 

 

 

 

 

Speelzaal: 

Sportcentrum De Eendraght 

Sportlaan 2, 3223 EV Hellevoetsluis 

Telefoon: 0181 32 69 37 



Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter: Joost Voogt 
Kosmos 10, 3225 VC Hellevoetsluis 
Telefoon: 06 30 54 47 24 
 
Secretaris: Bert Brinkman. 
Sterkenburglaan 2, 3221 BT Hellevoetsluis 
Telefoon: 0181 32 52 77 
 
Penningmeester: Bert van de Kamer. 
Vaargeul 60, 3224 CV Hellevoetsluis 
Telefoon: 06 50 22 38 83 
 
Ledenadministratie: Carola Kweekel-de Brandt 
Jan van Brakelpad 28, 3223 DG Hellevoetsluis 
Telefoon: 0181 32 48 14 
 
Wedstrijdsecretaris: Gerard de Man 
Muiderslotpad 39, 3223 DG Hellevoetsluis 
Telefoon: 0181 32 69 37 
 

Overige: 

Toernooicommissie: 
Voorzitter: Joke de Brandt (telefoon: 0181 31 66 41) 
Overige leden: Carola Kweekel, Joost Voogt en Jack Holten 
 
Activiteitencommissie: 
Voorzitter: Carola Kweekel (telefoon: 0181 32 48 14) 
Overige leden: Joost Voogt en Joke de Brandt 
 
Materiaalcommissie: 
Voorzitter: Peter Achterberg 
Overige leden: Piet Klink 
 
Technische commissie: 
Voorzitter: Joost Voogt (telefoon 06 30 54 47 24) 
Overige leden: Dick Struik , Gerard de Man en Bert Brinkman 
 
Website en Facebook: 
Jack Holten (06 20 64 86 34) 
 
Speeltijden: 
Maandag tijdens de competitieperiode van 19.30 uur tot 23.00 uur 
Buiten de competitie van 20.00 uur tot 22.00 uur 
Geen zaal: juli/augustus (schoolvakantieperiode) 
 



Het begin: Ping Pong! 
 
Tafeltennis is nog een jonge sport. Pas in 1926 werd de International Table Tennis 
Federation (ITTF) opgericht en werd de naam tafeltennis ingevoerd. Tot dan toe noemde 
men het spel “ping pong” of ook wel “gossima”. 
 
Tafeltennis is eind vorige eeuw begonnen als een Engels gezelschapsspelletje. Toen nog 
zonder dreunende smashes en zonder verraderlijke effecten van rubbers met of zonder 
noppen. Men probeerde eigenlijk de bal zo lang mogelijk op tafel te houden.  
 
Inmiddels is tafeltennis een prestatiesport en vaak zeer spectaculair om te zien, maar 
anderzijds is tafeltennis ook een spel om recreatief met veel plezier tot op hoge leeftijd te 
beoefenen. Ook als tweede sport is tafeltennis zeer geschikt: de weersomstandigheden 
zullen het spelen niet gauw verhinderen! 
 
Tafeltennisvereniging HELLEVOETS EFFECT 
 
Tafeltennisvereniging Hellevoets Effect is op 
20 augustus 1976 opgericht door de heren B. 
Simon en G. Middelkoop. De werkelijke start 
vond plaats op 1 oktober van dat jaar. Er 
werd op donderdagavond in de kleine zaal 
van sportcomplex De Eendraght gespeeld. 
De jeugd speelde van 18.30 uur tot 20.00 
uur; de senioren van 20.00 uur tot 22.30 uur. 
 
De eerste leden (B. Simon, G. Middelkoop, L. Langeweg, S. Beinema, J. van Meurs, H. Verhey, 
W. Frederiksz, en J. vd Ree) speelden op tafeltennistafels die door de sporthal beschikbaar 
waren gesteld. Al vrij snel stroomden nieuwe enthousiastelingen toe en reeds op 15 maart 
1977 had de vereniging 57 leden: 31 seniorleden en 26 jeugdleden. Op 1 maart 1977 was het 
eerste clubblad uitgegeven door de heer B. Simon. Het eerste clubembleem werd in de 
beginjaren ontworpen door de heer H. de Brandt. 
 
Door het groeiende ledental werd de behoefte aan meer tafels een feit. Het bestuur besloot 
vier nieuwe, eigen tafeltennistafels aan te schaffen. De tafels werden gefinancierd door het 
“Bijzonder Regionale Welzijn Beleid”. Inmiddels werd er gespeeld in de halve grote zaal van 
De Eendraght. 
 
Op dit moment telt de vereniging een kleine dertig leden en heeft het 14 eigen tafels in 
bezit. Daarnaast wordt nog steeds gebruik gemaakt van de vier tafels van de sporthal. 
Hellevoets Effect is een recreatieve vereniging. Ondanks het feit dat het recreatieve aspect 
bij de leden hoog in het vaandel staat, nemen toch zes seniorenteams deel aan de 
competitie van de NTTB-afdeling West: twee teams in de reguliere competitie, de overige 
vier in de duocompetitie.    
 
Naast de competitie organiseert de vereniging diverse activiteiten om de onderlinge 
betrokkenheid bij de vereniging te bevorderen. De toernooicommissie organiseert jaarlijks 



vier interne toernooien en sinds kort weer een open toernooi. De activiteitencommissie 
organiseert activiteiten die niets met tafeltennis te maken hebben, maar uitgaan van het 
idee de leden ook op een andere manier met elkaar om te laten gaan. Introducés zijn dan 
welkom. 
 
Lidmaatschap 
 
Lid wordt men van ttv Hellevoets Effect door schriftelijke aanmelding bij de 
ledenadministrateur en/of secretaris van de vereniging. Potentiele leden mogen – om kennis 
te maken met de tafeltennissport en de vereniging – drie keer meespelen voordat zij 
besluiten al dan niet lid te worden. Vanaf 14 jaar kan men lid worden.  
 
Indien men lid wordt, worden administratiekosten in rekening gebracht: € 7,50.  
Alle leden zijn verplicht contributie te betalen: € 150,00 per jaar of € 37,50 per kwartaal. 
Leden van ttv Hellevoets Effect zijn tevens verplicht basislid van de Nederlandse 
Tafeltennisbond (NTTB) en de afdeling West. Indien men besluit competitie te gaan spelen 
dan worden ook competitiekosten in rekening gebracht (€ 25,00).  
 
Per kwartaal (eventueel jaarlijks) zal de penningmeester een rekening mailen voor de 
verschuldigde bijdrage aan de vereniging. 
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministrateur en/of 
secretaris, met een opzegtermijn van één maand. 
 
Competitie spelen 
 

Leden kunnen zich zelf aanmelden om 
competitie te spelen. Het is wel raadzaam 
een redelijk spelpeil te hebben. Mocht u 
twijfelen, neem dan contact op met de 
andere leden.  
 
Er is een voorjaars- en najaarscompetitie. 
Elke competitie bestaat in principe uit vijf 
thuis- en 5 uitwedstrijden (poules van zes 
teams). Je kan deelnemen aan de 
reguliere competitie en/of duocompetitie.  
 
De reguliere competitie wordt gespeeld 

met drie personen die met het team tien wedstrijden per avond spelen (elk drie 
enkelwedstrijden, één dubbelwedstrijd). De duocompetitie wordt gespeeld met twee of drie 
personen (vier enkelwedstrijden, één dubbelspel). 
 
Deelnemen aan de competitie heeft een aantal consequenties: 

 Een competitiebijdrage 
Zie hierboven vermeld. 
 

 Aanschaf wedstrijdkleding 



Een competitie spelend lid moet uitkomen in de clubkleuren van onze vereniging: 
rood shirt, zwarte broek (of rok). 
 

 Speeldata 
De competitiewedstrijden vinden van maandag tot en met vrijdag plaats. De 
thuiswedstrijden zijn altijd op maandagavond. De reguliere competitie begint om 
19.30 uur en duurt ongeveer 3 en een half uur. De duocompetitie begint om 20.00 
uur en duurt ongeveer twee uur. 

 
Toernooideelname 
 
Leden kunnen zich middels het inschrijfformulier op het 
mededelingenbord inschrijven voor externe toernooien. 
Aan de deelname zijn inschrijfkosten verbonden. 
Deelnemers aan toernooien zijn verplicht een licentiepas 
bij zich te hebben. Deze licentiepas moet vooraf door de 
ledenadministratie/secretaris bij de afdeling aangevraagd 
worden. Dus: eerst een licentiepas in je bezit – dan pas 
inschrijven! 
 
Voor de interne toernooien is geen licentiepas nodig. Ook 
is de inschrijving gratis. Er worden meerdere toernooien 
georganiseerd, waaronder de clubkampioenschappen. 
 
Kleding en tafeltennisbatje. 
 
De sportkleding is, zolang er nog geen competitie gespeeld wordt, naar eigen voorkeur. Wel 
dienen sportschoenen gedragen te worden. De sportschoenen moeten schoon zijn en het is 
verboden om met zwarte zolen de sporthal te betreden. 
De leden dienen zelf voor een tafeltennisbatje te zorgen. Zeker in het begin is het raadzaam 
om een niet te duur batje aan te schaffen. Indien een speler verder gevorderd is, kan bij één 
van de andere leden advies ingewonnen worden voordat tot de aanschaf van een duurder 
tafeltennisbatje wordt overgegaan. Mocht dit allemaal te snel gaan, dan is het mogelijk 
tijdelijk een batje van de vereniging te lenen. 
 
Website en Facebook. 
 
Onder de link www.ttvhe.nl is de website te bereiken. De facebookpagina is te vinden op 
https://www.facebook.com/TTV-Hellevoets-Effect. 
 
Nog vragen? 
 
Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen, wendt u zich dan tot de bestuursleden. 
Hun gegevens vindt u op pagina twee van dit informatiebulletin. Uiteraard kunt u met uw 
vragen bij andere leden terecht. 
 
Veel plezier bij onze vereniging. We hopen dat het van langde duur zal zijn. 

http://www.ttvhe.nl/
https://www.facebook.com/TTV-Hellevoets-Effect

