
 

 

 

VOORWOORD 
 

 

 

Vijftig jaar historie van een vereniging op papier zetten is een hele 

toer. Je bent afhankelijk van een flink aantal zaken. Is het archief 

goed bijgehouden? Hebben er zich veel uiteenlopende zaken 

voorgedaan? Zijn er vele, zowel sportieve als overige, hoogte- en 

dieptepunten geweest? Zijn er nog veel oud-leden te vinden die 

hun verhaal willen vertellen? 

Zo op het eerste gezicht is NTTC een vereniging waar niet al te 

veel spectaculairs gebeurd is in vijftig jaar. Negenenveertig jaar in 

dezelfde speelzaal, circa vijfentwintig bestuursleden, sportief 

gezien altijd geschommeld tussen zes en acht seniorenteams met 

af en toe een uitschieter naar boven of beneden. Een jeugdafdeling 

die dan weer bloeide en daarna weer werd opgeheven. 

Voor wat betreft het archief zijn er perioden waar we veel van weten en perioden waar bijna 

niets van bewaard is gebleven. Zo is er van de jaren 1967–1974 bv. veel minder beschikbaar 

dan van de beginjaren en zijn de competitie-eindstanden en teamindelingen vanaf 1989  

compleet aanwezig. Een overzicht met alle clubkampioenen is verre van volledig ondanks dat 

deze bijna ieder jaar zijn gespeeld. 

Buiten het eigen NTTC archief konden we nog putten uit heel veel exemplaren van ”Bat en 

Bal”, het officiële orgaan van de afdeling Gouda van de NTTB, zoals deze liggen opgeslagen 

in het streekarchief in de gemeente Gouda en alle exemplaren van Het Kanaal, die in de 

bibliotheek ter inzage liggen. Voeg je bij dit alles de herinneringen van een groot aantal leden 

uit met name de beginperiode van de vereniging, kom je toch tot de conclusie dat er binnen de 

vereniging zich meer heeft afgespeeld dan je in eerste instantie zou verwachten. 

 

Een woord van dank gaat uit naar diegenen die dit jubileumboek financieel mogelijk gemaakt 

hebben. Allereerst drukkerij Baas die geheel belangeloos het drukwerk heeft verzorgd. Verder 

gaat dank uit naar Bos Nieuwerkerk Schoorsteentechniek, Maus Beheer, De Winter 

Transport, Hotel van der Valk, Rabo Bank, IVA Groep en de Boer Sport die een financiële 

bijdrage hebben geleverd. Verder heeft Rucanor de balletjes gesponsord die we hebben laten 

bedrukken met “50 jaar NTTC”. 

 

Voor wat betreft de inhoud heeft Wim Schuurs een grote bijdrage geleverd aan de foto’s en de 

teamresultaten na 1990, heeft Frans Duijve veel leden uit de beginperiode van NTTC weten te 

benaderen waardoor er veel foto’s en verhalen uit deze tijd tevoorschijn kwamen en hebben 

meerdere leden en oud-leden hun persoonlijk archief ter beschikking gesteld. 

Zonder deze hulp was het niet mogelijk geweest dit jubileumboek en tevens naslagwerk 

samen te stellen. 

 

Ik wens u allen veel leesplezier. 

 

Hans Stapels 



DE OPRICHTING 

 
De eerste tekenen van de oprichting van tafeltennisvereniging NTTC dateren van begin 1957. 

Teun Baas werkte bij drukkerij Koch & Knuttel in Gouda waar in de kantine een  

tafeltennistafel stond, zodat er in de pauze kon worden gepingpongd. In hetzelfde bedrijf 

werkte Piet Lutein, destijds een van Nederlands topspelers, die het tafeltennisvirus overbracht 

op Teun Baas. De kennismaking met het tafeltennissen bij zijn werkgever bracht Teun Baas 

op het idee om in zijn eigen gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel een vereniging op te 

richten. Het idee was snel geboren maar om het te verwezenlijken kwam er toch wel iets meer 

bij kijken. Hoe kom je bv. aan geld en aan een geschikte ruimte? Nu was het zo dat Teun Baas 

al vele jaren bevriend was met Henny de Pater, iemand die in die tijd heel actief was in 

diverse organisaties en verenigingen binnen de gemeente. Hij organiseerde voor de gemeente 

o.a. Oranjefeesten en voor de plaatselijke middenstand en bedrijven regelmatig feestavonden. 

Zo werd in juli 1957 definitief besloten een tafeltennisvereniging op te richten. Henny de 

Pater als voorzitter en voor de organisatorische taken, Teun Baas als secretaris en voor de 

technische taken en de buurjongen van Teun, Maarten van Erkel, als penningmeester. De 

penningmeester was er in feite alleen maar in naam, daar er nu eenmaal drie mensen moesten 

zijn om een vereniging op te richten. De oprichtingsstatuten vermeldden dat de clubkleding 

bestond uit een groen shirt en zwarte broek en dat de ledenvergadering jaarlijks in september 

gehouden moest worden. Tijdens de oprichtingsvergadering waren circa tien mensen 

aanwezig. 

  

Eén van de eerste wapenfeiten van het eerste bestuur was het organiseren van een bazaar en 

een talentenjacht op vrijdag en zaterdag 29 en 30 augustus 1958. Mede dankzij het uitgebreide 

netwerk van Henny de Pater mocht de bazaar gratis gehouden worden op het terrein van café 

l’Esperance van Koos Honkoop en werden van de toenmalige burgemeester Vogelaar de 

nodige vergunningen ontvangen, o.a. voor het houden van een loterij. Ook kon er voor fl 0,25 

geraden worden naar de naam van een pop met als motto “Raadt u niet, dan wint u niet”. 

Het project was zeer geslaagd te noemen. Ter gelegenheid van deze bazaar zijn er door de 

aardewerkfabriek Goedewaagen een aantal asbakken vervaardigd. 

 
 

Tevens zijn er een aantal bierglazen met het NTTC logo aangeschaft die dan op de bazaar 

weer zijn verkocht. In ieder geval is er nog één exemplaar van bewaard gebleven. 

 
 

Van de opbrengst werden een aantal echte Heemskerk wedstrijdtafels aangeschaft.  

Als speelruimte werd het eerste jaar gebruik gemaakt van de grote zaal van café Honkoop. 

Voor een beginnende vereniging ideaal maar niet geschikt voor uitbreiding van het aantal 

leden. Douche– en kleedruimtes b.v. waren niet aanwezig. Dankzij (opnieuw) bemiddeling 



van burgemeester Vogelaar kregen we de beschikking over het gymnastieklokaal bij de R.K. 

basisschool aan de ‘s Gravenweg (Rijskade). We kregen zelfs vergunning om een bar te 

exploiteren, d.w.z. we mochten priklimonade, pennywafels en gevulde koeken verkopen. Het 

waren natuurlijk geen enorme omzetten, maar ze spekten wel de kas 

De contributie bedroeg in die tijd f 0,40 per week voor de senioren en f 0,25 per week voor de 

jeugd. Voor f 1,50 was je een jaar donateur. Op zaterdagmiddag kon er een tafel gehuurd 

worden voor f 0,25 per 30 minuten. 

Op 7 januari en 18 november 1958 werd er twee grote propaganda-avonden georganiseerd, 

die middels grote aanplakbiljetten in het hele dorp werd aangekondigd. 

Deze twee avonden werden georganiseerd door “The Mixers” o.l.v. Henny de Pater en kregen 

de titels mee van “Cocktails ‘58” en “Uit de shaker”. Er waren bekende artiesten uit die tijd 

aanwezig, zoals o.a. de winnaars van het kleinkunstfestival 1958 “The Martini’s”.  

 Dit leverde een fiks bedrag op voor de penningmeester en tevens een flink aantal nieuwe 

leden. 

 
Het programma van de propagandafeestavond zoals deze werd gehouden op 7 januari 1958 

 

Hierna legde Henny de Pater de voorzittershamer neer en werd hij opgevolgd door Leen Baas, 

die reeds vele jaren bestuursfuncties had vervuld bij de voetbalvereniging en hierdoor dus een 

schat aan ervaring de club binnen droeg 

Eén van de vele activiteiten de Leen Baas voor zijn rekening nam was het jarenlang 

organiseren van de voetbalpool. Begin jaren ’60 had Nieuwerkerk circa 3.500 inwoners en 

bestonden alleen de Oranjebuurt, de Kerklaan en de Dorpsstraat en werd er met Dorrestein 

een begin gemaakt. Leen Baas ging bij de nieuwe bewoners van Nieuwerkerk langs de deur 

met het verzoek of zij de voetbalpool wilden invullen. Samen met andere NTTC-ers werden 

dan op donderdagavond de formulieren met de ingevulde rijtjes (25 cent per rijtje) opgehaald, 

waarna het woonhuis van Leen Baas fungeerde als afleveradres. De volgende dag bracht Leen 

de formulieren dan naar de KNVB in Gouda, dit alles met het doel eens een eigen clubhuis 

voor NTTC te kunnen bouwen. Het is hier echter nooit van gekomen daar de gemeente geen 

toestemming gaf voor een semi-permanent (gedeeltelijk houten ) gebouw.  

Een andere grote activiteit uit die jaren was het door NTTC georganiseerde IJsseltoernooi. In 

de plaatselijke carrosseriefabriek van Paul van Weelde werden een veertigtal tafeltennistafels 

geplaatst, die op een kar uit de hele regio werden opgehaald. Iedere vereniging leende een 

paar tafels uit om dit grootse evenement mogelijk te maken 

Het tweede IJsseltoernooi werd tezamen met K&K uit Gouda georganiseerd. Het derde 

IJsseltoernooi in 1960 stond ook open voor deelnemers uit de afdelingen Den Haag en 

Rotterdam. 

 



 
Voorzitter Leen Baas overhandigt in het bijzijn van zoon Teun een prijs aan een van de winnaars van het 

IJsseltoernooi. 

 

Training 

Begin jaren zestig werd er door de jeugd en de senioren fanatiek getraind. Ton de Gruyl, toen 

al een bekende speler uit de afdeling Gouda, gaf met veel enthousiasme training. Er werd door 

de week getraind maar ook op zaterdag. Dat er na de trainingen op zaterdag ook veel en lang 

is gekaart (zwikken) zegt iets over de saamhorigheid in die tijd. 

Veel leden van NTTC uit de tijd voetbalden ook bij vv Nieuwerkerk. Dit leidde ertoe dat er in 

de zomer voetbalwedstrijden werden georganiseerd tegen andere tafeltennisverenigingen. Zo 

is er een memorabele overwinning geboekt van 17-0, waarbij de helden dan ook direct werden 

vereeuwigd. 

 
Het voetbalelftal van NTTC dat begin zestiger jaren grote overwinningen behaalde.  

Vlnr (boven): Leen Baas, Ton Boer, Piet van Dortmont, Piet Koolmees, Frank den Outer, Teun Baas, P. Rolloos. 

Vlnr (onder): Piet Scholten, Rien de Jong, Jan Baas, Hans Hazebroek, Ton de Gruyl en Rien de Winter. 



CHRONOLOGISCH OVERZICHT 50 JAAR NTTC 
 

1922 

Opening op 1 maart 1922 van gymnastieklokaal aan de Rijskade 

 

1956 

Afdeling Gouda van de NTTB begint met een competitie in 4 klassen (poules van circa 10 

teams) 

 

1957 

Oprichting NTTC 

Talentenjacht door NTTC georganiseerd 

NTTC neemt in jaar van oprichting deel aan competitie met 3 seniorenteams 

Piet Scholten wordt de eerste clubkampioen 

Contributie bedraagt f 0,40 per week voor senioren en f 0,25 per week voor de jeugd 

Donateurs betalen f 1,50 per jaar 

 

1958 

Propaganda avond voor ledenwerving 

Bazaar op parkeerterrein café l’Esperance 

Stedenontmoeting afdeling Gouda tegen afdeling Utrecht. Teun Baas doet mee in 4
e
 klasse. 

Eerste team van NTTC bereikt 2
e
 plaats in competitiedebuut en promoveert dankzij gewonnen 

promotie-, degradatiewedstrijd. 

Deelname aan aardbeientoernooi in Roelofarendsveen tegen Treffers 

NTTC organiseert 1
e
 IJsselToernooi 

NTTC neemt deel aan competitie met zeven teams 

NTTC start voor 1
e
 maal met jeugdafdeling (één team in competitie) 

Feestavond onder de titel “Ze komen weer” met vele artiesten en dansavond 

 

1959 

NTTC organiseert 2
e
 IJsseltoernooi (samen met K&K) en wint de verenigingsprijs 

Bij Goudse kampioenschappen wordt een 2
e
 plaats behaald (achter Vriendenschaar) 

 

1960 

Stedenontmoeting Rotterdam – Gouda. Rien de Winter wint 1 partij 

Winst bekertweekamp met 22-18 tegen K&K (4 teams) 

Voetbalelftal van NTTC wint voetbalwedstrijd met 17-0 

NTTC organiseert 3
e
 IJsseltoernooi (samen met K&K) 

Viering van 5-jarig bestaan met grote feestavond 

Verenigingencorso op praalwagens door Nieuwerkerk 

 

 



 

1965 

In zaal van NTTC werd de beslissingswedstrijd gespeeld tussen K&K en Eendragt voor een 

plaatst in de overgangsklasse 

 

1966 

Er kwam aardgas in Nieuwerkerk. De oude kolenkachel werd vervangen door twee hete lucht 

kachels. Bij vol vermogen werden de tafeltennisballetjes van de tafels geblazen. 

Rien de Winter wordt voor de 4
e
 achtereenvolgende maal clubkampioen 

 

1967 

Tienjarig bestaan NTTC 

Jubileum is gevierd in de Dorpsstraat in het toenmalige hotel Vos (nu de Gouden Oceaan). 

Er was een optreden van een cabaretgezelschap met o.a. Martin Brozius (van “Ren je rot) 

 

 
Bestuur van NTTC tijdens de receptie ter gelegenheid van 10-jarig jubileum.  

Achter de tafel (vlnr. Piet van Dortmont, Jan v.d. Sman, Leen Baas en Jan Baas)  

 

1968 

De jeugd gaat op zaterdag competitie spelen. Een eerdere poging om de jeugd door de week 

een uur vroeger te laten starten was mislukt. 

 

1971 

Buitengewone ledenvergadering in café l’Esperance. Uitzonderlijke verhoging van de 

zaalhuur maakte een stevige contributieverhoging noodzakelijk. 

 

1973 

Verhoging van zaalhuur uit 1970 wordt door de gemeente kwijtgescholden 

Door de oliecrises was het lange tijd onzeker of de competitie wel door zou gaan. 

Hierdoor werden de clubkampioenschappen verplaatst naar mei. 

Oprichting van de Sportraad Nieuwerkerk met als doel het sportleven in Nieuwerkerk op een 

hoger plan te brengen door samenwerking te bevorderen tussen verenigingen en 

gemeentelijke instanties. 

Vriendschappelijke wedstrijd aan het Verdipad tegen TTV Goes (door gemeente 

georganiseerd)  

 

1974 

Slechts vier teams nemen deel aan de competitie (we hadden toen ook geen jeugd) 

 



1975 

Gymnastiekzaal wordt verbouwd door de gemeente. Voornaamste veranderingen waren de 

aanbouw van een cv ruimte en de eigen ontmoetingsruimte. 

Ledenaantal per 1 januari is 26 (historisch dieptepunt) 

NTTC krijgt officiële statuten 

Verbouwing van de zaal en aanbouw van cv ruimte en ontmoetingsruimte 

Plaatsing van directiekeet voor was- en doucheruimte i.v.m. verbouwing 

 

1976 

Het wandbord in de bar met de letters NTTC is geschonken door Reier Schot ter gelegenheid 

van de ingebruikname van de bar in 1976 (drie borden zijn er later op aangebracht) 

 
Ledenwerfactie middels brief aan bewoners n.a.v. nieuwe ontmoetingsruimte 

 

1977 

20-jarig bestaan. Feest waarbij de catering werd verzorgd door partycentrum v.d. Berg 

Ledenwerfactie n.a.v. 20 jarig bestaan 

Zaalhuur op vrijdagavond gestopt door weinig leden en later het jaar weer gehuurd i.v.m. 

snelle ledengroei.’ 

NTTC organiseert voor 1
e
 maal het scholieren tafeltennistoernooi. 

 

1978 

Start met jeugdafdeling (2
e
 maal) 

Invoering bardiensten voor vaste leden 

 

1979 

Recordaantal leden van 84 

Handicaptoernooi voor alle leden (3 punten per klasse) 

Het Kanaal verschijnt in Nieuwerkerk voor 1
e
 maal 

Frans Duijve wordt voorzitter van de afdeling Gouda 

 

 
 

1980 

Record aantal jeugdleden van 52 



 

1981 

Fred Wallast verzorgt correspondentie met het Kanaal. Alle uitslagen worden aan hem 

doorgegeven. 

 

1982 

25-jarig bestaan NTTC Op officiële uitnodiging staat verkeerde oprichtingsdatum van 18 

september i.p.v. 10 september 1957. 

Jubileum wordt gevierd met receptie in de gymzaal met aansluitend een koud buffet en een 

dansavond voor alle leden. 

Met de jeugd naar een ere-divisiewedstrijd van Avanti in Hazerswoude. 

NTTC organiseert jubileumtoernooi voor afdeling Gouda (een licentie per avond) 

Aanschaf van nieuwe clubshirts (groene shirts met korte mouw + logo NTTC op achterkant) 

Ton de Gruyl start met training aan zowel jeugd als senioren (tot 1986) 

Kampioen in najaarscompetitie van team 2, 4, 5 en 8 

Eerste tosti-ijzer in kantine 

 

1983 

Een recordaantal van tien teams deed mee aan de competitie (tevens vier jeugdteams) 

Tafeltennistafel uitgeleend aan voetbalvereniging i.v.m. tafeltennismiddagen. 

1
e
 jeugdteam promoveert naar landelijke competitie maar valt uit elkaar (Rick Gilberts naar 

Vriendenschaar, Peter Korver naar 1
e
 seniorenteam) 

NTTC organiseert toernooi voor afdeling Gouda (een licentie per avond) 

Gezellige afsluitingsavond van het seizoen 

Team 1 + 2 wisselen van samenstelling 

 

1984 

Feestavond met huldiging kampioenen, Bingo en dansen 

Met 21 NTTC-ers naar Bückeburg. 

 

1985 

Twee delftsblauwe borden zijn een geschenk van de toenmalige sportraad. NTTC was zowel 

bij de senioren als bij de jeugd de beste vereniging van Nieuwerkerk als je kijkt naar het 

aantal kampioenen in vergelijking met het totaal aantal teams 

 

 

 
 

1
e
 seniorenteam  en 1

e
 jeugdteam gehuldigd op gemeentehuis door wethouder Scholten 

Huisreglement opgesteld (o.a. voor regelen van bardiensten) 

Competitiewedstrijden worden gespeeld op maandag-, woensdag- en donderdagavond 

Bezoek aan Bückeburg op 7, 8 en 9 juni 

 

1986 



Tinnen bord is geschonken door “Bückeburg” op 8 juni 1986. Circa 20 tafeltennissers zijn 

toen op bezoek geweest in het kader van een jumelage 

Firma Schotte sponsort nieuwe clubtenue (korenblauw shirt, donkerblauwe broek,) 

Vrijdagavond vervalt i.v.m. grote teruggang jeugdleden. 

Zowel 1
e
 als 2

e
 seniorenteam kampioen in 2

e
 klasse. 

 
Het 1

e
 en 2

e
 team van NTTC, die beiden kampioen werden  in de 2

e
 klasse tijdens de najaarscompetitie 1986  

Boven vlnr. John Spillenaar, Cor de Groes, Peter Mourits, Nico Boer Onder vlnr. Fred Admiraal, Peter van 

Steensel.  

 

1987 

Reis naar Bückeburg door 15 NTTC-ers 

Clubuitje naar kegeltaveerne in Gouda 

Historische competitiewedstrijd in 1
e
 klasse: NTTC 1 – NTTC 2  9-1 

15% van seniorleden heet Wim (Huisman, Hogendoorn, Kunst, Schuurs, v. Stein) 

Compliment ontvangen van gemeente m.b.t. de wijze waarop de verenigingsactiviteiten 

georganiseerd worden en voor het feit dat we nooit om subsidie hebben gevraagd.  

 

1988 

Fred Admiraal Gouds kampioen bij Senioren II 

Competitiewedstrijden worden voortaan gespeeld op maandag- en donderdagavond 

 

1989 

NTTC organiseert voor 1
e
 maal het Taptoe Toernooi 

Woensdagavond vervalt als trainingsavond 

Tienjarig bestaan sporthal. NTTC huurt stand bij “Trim-je-fit-race” 

 

1990 

Opstarten van jeugdafdeling (3
e
 maal). Zaal open op zaterdagochtend 

Gemeente regelt telefoon in de zaal 

Aanschaf van clubshirts + -broekjes 

Start met het jaarlijkse “Uitje” voor de senioren 

 

1991 

Plaatsing van beroemde, door Ko Lavoij gemaakte, NTTC gordijn voor bergingshok 

Huis-aan-huis folders n.a.v. terugloop ledenaantal 

Danny Janson wordt Gouds kampioen bij de jeugd 

Aanschaf tafeltennisrobot voor jeugd 

 

1992 



Tafeltennisverenging ZTTC speelt competitiewedstrijden najaarscompetitie in Rijskade na de 

brand van dorphuis Swanla op Koninginnedag 

35-jarig jubileum. Met z’n allen naar kegeltaveerne in Gouda 

Toestemming van gemeente om materiaalhok af te scheiden van overige toestellen 

 

1993 

Aantal competitiespelende teams weer gezakt naar vijf 

Instelling van een rookverbod in de bar 

Jeugdafdeling wordt opgeheven 

Stemming voorzitter tijdens A.L.V. (Frans Duijve – Reggie Braakhuis  11-9) 

 

1994 

Vraag tijdens ALV om iets te doen tegen zonlicht in de zaal 

 

1995 

Dirk Broere wordt tijdens de A.L.V. benoemd tot lid van verdienste wegens 16-jarig 

penningmeesterschap. 

Frans Duijve en Wim Schuurs verzorgen de renovatie van de bar.  

 

1996 

Competitiewedstrijd tegen ISV escaleert i.v.m. geschiktheid van de tafeltennistafel 

Start met het cluborgaan “Het Balletje” door Wim Schuurs en Onno Versluis 

Gemiddelde leeftijd van NTTC bedraagt 45 jaar 

Tafeltennisrobot verkocht aan 21-Up (NTTC had geen jeugd meer) 

 

1997 

40-jarig bestaan NTTC - Bowlen en steengrillen in Gouda 

Dubbeltoernooi gewonnen door Piet v.d. Kloos en Ton de Jong  

Open huis in september n.a.v. 40-jarig bestaan. 

NTTC organiseert voor 10
e
 maal het Taptoe Toernooi (140 kinderen) 

 

 
Vele hand- en spandiensten verleende Marleen Duijve in alle jaren. Zo hier tijdens het tiende taptoetoernooi 

achter de bar. Ook André Adams reikte hier een helpende hand. 

 

1998 

Dennis van het Groenewoud wordt voor de 4
e
 achtereenvolgende maal clubkampioen 

Opstarten van jeugdafdeling (4
e
 maal) 

Demonstratie door 1
e
 teamleden tijdens open dag sporthal 

Extra vriezer in materiaalhok 

 

1999 

Leden van de jeugdcommissie hoeven geen bardienst te doen 

Met jeugd naar Topsportcenrum (Europese kampioenschappen) en McDonalds 



Nieuwe shirts en broekjes bij Groen verkrijgbaar met 10% korting 

2
e
 jeugdteam kampioen met 100% voor Ernst Vuerhard, Maarten van Dijk en Vincent 

Laurense 

Ouder-kind toernooi voor 1
e
 maal 

Bestuur ziet af van vervanging gordijnen i.v.m. mogelijke verhuizing 

 

2000 

Jeugd wint verenigingsprijs tijdens Rottemerentoernooi in Bleiswijk 

 

 
Winnaars van het Rottemerentoernooi 1999 

Vlnr. Dennis v.d. Bos, Ernst Vuerhard, Maarten Appel, Maarten v. Dijk, Michel Tettero, Vincent Laurense, Coen 

Ammerlaan, Coach Bert Laurense, Jorrit Witteman en Renzo Trip  

 

2001 

Wim Schuurs wordt tijdens de A.L.V. benoemd tot erelid wegens o.a. 23-jarig 

wedstrijdsecretariaat 

Nederlaagserie bij Overschie 

 

2002 

Start met vriendschappelijke wedstrijden tegen PITT uit Capelle aan den IJssel 

Dubbeltoernooi gewonnen door Hans Stapels en Ruud Polak 

Rien de Winter verhuist naar Frankrijk en stopt na 40 jaar met competitiespelen voor NTTC 

Mahmut Hidanovic sponsort NTTC middels shirts, broekjes en trainingspakken. 

 

2003 

NTTC wordt door Het Kanaal genomineerd voor sportploeg van het jaar vanwege promotie 

naar de promotieklasse 

 

2005 

Eric Disseldorp wordt voor de 4
e
 achtereenvolgende maal clubkampioen bij de jeugd 

Dubbeltoernooi gewonnen door Ben Hofhuis en Cynthia van de Star 

Eerste maal deelname aan De Grote Clubactie 

 

2006 

Hans Stapels wordt voor de 5
e
 achtereenvolgende maal clubkampioen 

NTTC wordt genomineerd voor sportploeg van het jaar vanwege promotie naar de 1
e
 klasse 

NTTC neemt voor het eerst in bestaan deel aan landelijke jeugdcompetitie (2 teams Landelijk 

C) 

NTTC speelt voor het eerst in bestaan bij de jeugd landelijk B 



Voorzitter Frans Duijve overhandigt alle fractievoorzitters van politiek Nieuwerkerk een bos 

bloemen vlak na de verkiezingsuitslag op het gemeentehuis.  

 

2007 

50-jarig bestaan NTTC 

1
e
 jeugdteam speelt samen met 1

e
 jeugdteam van Kwiek uit Waddinxveen Landelijk B 

Jubileumboek wordt uitgegeven n.a.v het vijftig jarig bestaan 



CLUBKAMPIOENEN 

 
Eén van de sportieve hoogtepunten ieder jaar is toch wel het spelen van de 

clubkampioenschappen. Hier komt bij sommige spelers de anders niet aanwezige rivaliteit 

tussen de leden toch ineens naar boven. Zoals bij vele verenigingen is er voor de 

clubkampioen een wisselbeker in het leven geroepen waar de naam van de winnaar in wordt 

gegraveerd die dan een jaar op zijn televisie (of nachtkastje) mag pronken. Wordt de 

wisselbeker drie jaar achtereen (of vijf maal in totaal) door eenzelfde speler gewonnen, dan 

mag de speler deze trofee voorgoed houden. 

Het is dankzij deze wisselbekers dat er een flink aantal clubkampioenen van NTTC 

achterhaald kon worden. De eerste wisselbeker werd aangeschaft in 1957 en werd gewonnen 

door Piet Scholten die hiermee eeuwige roem vergaarde. Tot het moment dat Rien de Winter 

de wisselbeker mee naar huis mocht nemen in 1965 (na winst in 1963, 1964 en 1965) waren 

er totaal vier spelers clubkampioen geworden. Buiten Rien de Winter waren dit Piet Scholten, 

Teun Baas en Hans de Zwart, die ieder tweemaal de wisselbeker in ontvangst mochten 

nemen. 

 
Drie clubkampioen uit de jaren zestig: Wim Huisman, Rien de Winter en Piet Scholten. 

 

Rien de Winter ging in 1966 onverstoorbaar verder en werd voor de vierde achtereenvolgende 

maal clubkampioen. Nadat Jan Huisman het jaar erop de beste van de club was, herhaalde Piet 

Scholten in 1967 zijn kunstje uit het oprichtingsjaar. Tot en met 1974 waren Bram Suvaal, 

Fred Admiraal (2x), Rien v.d. Does, Piet de Kramer en Frans Duijve de clubkampioenen. 

Opmerkelijk hierbij is dat Fred Admiraal, na zijn winst in 1970, nu in 2007 nog steeds ieder 

jaar kanshebber is voor de hoogste eer binnen de club. 

In de periode van 1975 t/m 1992 is er een hoop onduidelijkheid over de 

clubkampioenschappen. Vast staat dat er een aantal jaren geen clubkampioenschappen zijn 

gespeeld vanwege het kleine ledenaantal. Uit diverse stukken valt te lezen dat er 

clubkampioenschappen zijn gespeeld maar de winnaar is nooit als zodanig op papier gezet. 

Ook de wisselbeker geeft geen antwoord op wie dan wel de beste van de club was. Nadat 

Frans Duijve in 1974 op de tweede wisselbeker staat vermeld, staat alleen nog de naam van 

Peter Mourits als winnaar van 1986 gegraveerd. De tussenliggende jaren ontbreken dus. 

Aannemelijk is dat Fred Admiraal, Bram Suvaal en Nico Boer, de sterkste spelers in die 

periode, kampioen geworden zullen zijn indien er om de hoogste eer is gestreden.   

Zeker is het dat er in 1983 een clubkampioenschap is gespeeld en wel in de maand mei. Begin 

van de maand lagen het schema en alle poulebriefjes achter de bar en gedurende de maand 

mei moesten de leden zelf maar zien wanneer de wedstrijden werden gespeeld. Of alle 

wedstrijden daadwerkelijk zijn gespeeld en wie de uiteindelijke winnaar werd, weten we dus 



niet. De clubkampioenschappen in 1986 werden gespeeld in de vorm van een handicap 

toernooi. Per klasse moest er drie punten voorsprong gegeven worden. Peter Mourits werd 

hier dus de winnaar. 

Ook in de periode hierna, van 1987 t/m 1992 is er weinig bekend over de 

clubkampioenschappen, alleen dat ze in december 1988 gespeeld zijn.  

Uit het financiële overzicht van 1993 blijkt dat er in februari van dat jaar een nieuwe 

wisselbeker is aangeschaft. Patrick de Vries was hiervan de eerste winnaar. 

Met de komst van Ben Hofhuis van Eldos (1994), Dennis van het Groenewoud van ZTTC uit 

Zaandam (1995) en Hans Stapels van Twenty-One Up (1997)  werd de finale van de 

clubkampioenschappen vanaf dat moment bijna steeds door hun gespeeld. Alleen Fred  

Admiraal (3x) en François de Leeuwe (1x) wisten tot de finale door te dringen, maar werden 

geen clubkampioen. 

 

 
De finale van de clubkampioenschappen werd tussen 1994 en 2006 geheel beheerst door Ben Hofhuis, Dennis 

van het Groenewoud en Hans Stapels. Hier zijn Dennis en Hans in actie tijdens de finale van 1998. 

 

Ben Hofhuis won in 1994, 1999 en 2001. Dennis van het Groenewoud won viermaal 

achtereen van 1995 t/m 1998 en mocht de derde wisselbeker van NTTC voor altijd thuis 

houden. Hans Stapels won in 2000 en daarna vijf maal achtereen van 2002 t/m 2006. Ook hij 

heeft inmiddels een wisselbeker thuis. 

In het jubileumjaar 2007 werd Eric Disseldorp de terechte clubkampioen, na reeds vier maal 

bij de jeugd de beste te zijn geweest 

 

Er werd in de loop der jaren veelal in meerdere groepen gespeeld tijdens de 

clubkampioenschappen. Alleen vanaf 1996 zijn hier uitslagen van bekend. Opmerkelijk 

hierbij is dat Ruud Polak in deze periode tot vijfmaal toe de finale wist te bereiken, maar nooit 

wist te winnen. In 2002 werden Eric Disseldorp en Renzo Trip eerste en tweede bij de jeugd 

en mochten om die reden meedoen bij de tweede groep. Ook hier waren ze duidelijk de 

sterkste en eindigden ze in dezelfde volgorde. Vanaf dit moment mogen de twee 

jeugdfinalisten direct meedoen in groep A bij de senioren.  

Winnaars van deze groep vanaf 1996 waren: Ton de Jong (1996,1997), Ton Reijers (1998), 

Gerhard Bos (1999), Lucienne de Wit (2000), Wim Kunst (2001), Eric Disseldorp (2002), 

Adrie Ruigrok (2003), Brord van Westing (2004,2005), Renzo Trip (2006) en Maarten Appel 

(2007). Zoals op onderstaande foto is te zien, werden de kampioenen van de najaarscompetitie 

veelal tijdens de clubkampioenschappen gehuldigd. 



 
Het 4e team dat tijdens de najaarscompetitie 2004 kampioen werd in de 5

e
 klasse.  

Vlnr. Koos Boeren, André Adams, Mahmut Hidanovic en Brord van Westing. 

Links op de achtergrond Wim Hogendoorn en rechts Fred Admiraal in actie tijdens de organisatie van de 

clubkampioenschappen. 

 

Tijdens de vier perioden dat NTTC jeugd heeft gehad zijn er slechts twee perioden waarbij te 

achterhalen was of er clubkampioenschappen zijn gespeeld. Het enige dat bekend is over de 

beginperiode is dat Rien de Winter zich kan herinneren dat hij in enig jaar clubkampioen bij 

de jeugd is geweest. Over de 2
e
 jeugdperiode (1978–1986) is er niets bekend maar hier zullen 

ongetwijfeld Peter Korver en Rick Gilberts met de eer zijn gaan strijken. 

Tijdens de 3
e
 jeugdperiode (1990-1992) is er eenmaal een clubkampioenschap gespeeld.  

In 1991 was er een finale driekamp waarbij Ferdi Admiraal op onderling resultaat Danny 

Janson en Eelco Simon achter zich liet. 

 

 
Ferdi Admiraal en Eelco Simon de samen met Danny Janson een verbeten strijd voerden om het 

clubkampioenschap 1991 

 

Gedurende de 4
e
 jeugdperiode (vanaf 1998) zijn de clubkampioenschappen ieder jaar 

gespeeld. In 1998 won Ernst Vuerhard van Dennis v.d. Bos die op zijn beurt de beste was in 

1999 en 2000. In de jaren 2001 t/m 2004 was Eric Disseldorp de sterkste jeugdspeler. Hij won 

de finale van Renzo Trip (2x), Vincent Laurense en Willem Vuerhard. 

Moest Danny van het Groenewoud in 2006 nog zijn meerdere erkennen in Christian de 

Leeuw, in 2007 werd Danny de clubkampioen. 

 

 



BESTUUR 

 
Het bestuur van NTTC heeft in de loop der jaren niet veel wisselingen ondergaan. Vanaf de 

oprichting in 1957 zijn er slechts 4 voorzitters,  4 secretarissen, 7 penningmeesters, 4 

wedstrijdsecretarissen en 3 algemeen bestuursleden geweest. Dit kan inhouden dat wie er 

eenmaal aan begint zeer enthousiast is en blijft of dat er geen andere leden belangstelling voor 

hebben. Als ik de verhalen van de beginjaren lees en de huidige bestuursbezetting bekijk, 

denk ik dat het eerste het geval is. 

Koploper in aantal bestuursjaren is ongetwijfeld Frans Duijve. Eerst was hij reeds 13 jaar 

secretaris en inmiddels is hij al 25 jaar voorzitter. Er zullen maar weinig verenigingsmensen 

zijn die met zo’n overgave 38 jaar een bestuursfunctie vervullen.  

Wat te denken van Fred Admiraal die al 28 jaar algemeen bestuurlid is. Veel jeugdzaken heeft 

hij onderhanden genomen.  

Wim Schuurs is 23 jaar wedstrijdsecretaris geweest waarvoor hij benoemd is tot erelid. Dirk 

Broere is voor z’n 16-jarig penningmeesterschap benoemd tot Lid van verdienste. 

Henny de Pater is weliswaar slechts anderhalf jaar voorzitter geweest maar heeft, samen met 

Teun Baas en zijn vader Leen (en vele anderen) de vereniging in korte tijd naar een van de 

toonaangevende verenigingen gebracht van de afdeling Gouda. Wat er in de beginjaren 

allemaal is georganiseerd is geweldig. 

Slecht eenmaal is het tijdens een ALV uitgemond op een stemming voor een bestuursfunctie. 

In 1993 had Reggy Braakhuis zich kandidaat gesteld voor voorzitter, maar de Algemene 

ledenvergadering koos voor Frans Duijve.  

In dit jubileumboek staat een overzicht vermeld van alle bestuursleden van de afgelopen 50 

jaar. 

 

 
Het bestuur van NTTC tijdens de Algemene Ledenvergadering 2007. 

Vlnr. George Berger (wedstrijdsecretaris) , Wim Schuurs (algemeen)  Ton Reijers (secretaris), Frans Duijve 

(voorzitter), Fred Admiraal (algemeen) en Hans Stapels (penningmeester) 

 

 



HET BALLETJE 

 
Eind 1995 ontstond er de behoefte om een soort clubblad in bescheiden vorm te maken. Onno 

Versluis en Wim Schuurs vervaardigden het eerste Balletje. Tweemaal per jaar verschijnt 

sindsdien het Balletje en hierin staan in ieder geval de bardiensten en de teamindeling 

vermeld. Nadat Onno de club had verlaten heeft George Berger enige jaren later zijn plaats 

ingenomen. Buiten de officiële mededelingen m.b.t. de “club-uitjes”, de data van de  

clubkampioenschappen alsmede de door Frans Duijve georganiseerde nieuwjaarsreceptie, 

stonden er ook verslagen van leden in vermeld. Zo zien we regelmatig verslagen verschijnen 

van de clubkampioenschappen, het ouder-kind toernooi en een wel bijzonder verslag van een 

wedstrijd tussen Fred Admiraal en André Adams. Twee maal vinden we een quiz waarin 

plaatsnamen moeten worden ingevuld om een goede zin te krijgen waarbij Ko Lavooij en Ben 

Hofhuis met de prijzen naar huis gingen. Ook zagen we een quiz waarbij de historische kennis 

van Nieuwerkerk aan den IJssel werd getest. Het opvallendste bericht uit het Balletje van al 

die jaren is toch wel de naamswijziging van de club in 1996 in B.T.T.C. (Bejaarden 

Tafeltennisclub), daar de gemiddelde leeftijd van de club op dat moment bijna 50 jaar was. 

Sinds een paar jaar heeft NTTC ook een website. François de Leeuwe is hiermee begonnen en 

later heeft Renzo Trip dit van hem overgenomen. Voor de toekomst zal dit het 

communicatiemedium voor de club worden en wellicht het einde van het Balletje betekenen. 

 

 

 

HUISVESTING 
 

Café l’Esperance 

Zoals het een dorpsgemeenschap toen betaamde, begon het in 1957 allemaal in het café. Bij 

eigenaar Piet Honkoop van café l’Esperance aan de ‘s-Gravenweg vergaderde niet alleen het 

eerste bestuur, maar stond ook de eerste tafel van NTTC. Een discussie over een 

ontmoetingsruimte was daar natuurlijk overbodig, maar echte kleed- en doucheruimtes waren 

ver te zoeken. Er was slechts een houten gebouwtje waar verkleed kon worden.  

De vroede vaderen van NTTC streefden echter meer na dan alleen gezelligheid en zochten 

een ruimte, die echt op de sportbeoefening was toegerust. Gelukkig was Nieuwerkerk toen 

nog een echt dorp; dus naast het café stond een RK-kerk met een RK-school en…. een heuse 

gymnastiekzaal. De gymnastiekzaal dateerde uit 1922 en was tot 1957 de enige in de 

gemeente. De straat oversteken was dus genoeg en dat deed NTTC in 1958. Veel verder weg 

was voor de inwendige mens ook niet goed geweest, want naast zweet was koud water het 

enige vocht, dat in de gymzaal te vinden was. Het douchen was dus altijd snel klaar, maar 

daarna wilde je wel wat anders om weer op te warmen. 

 

R.K. Basisschool 

Begin jaren zeventig is er veel bestuurlijke energie gestopt in het verkrijgen van een eigen 

onderkomen. Dit was absoluut noodzakelijk daar het gymnastieklokaal aan de Rijskade in 

feite afgekeurd was voor de tafeltennissport. De zaal was (en is) veel te smal. De verlichting 

was onvoldoende, waardoor iedere speelavond weer eigen verlichting opgehangen en 

weggehaald moest worden. We hadden niet de beschikking over een eigen opbergruimte voor 

bv. de tafels, ballen, lampen, netjes e.d. Eén kleedkamer was er slechts aanwezig zodat de 

dames zich maar moesten omkleden op het toilet of in het washok. Er waren alleen houten 

wasbakken met koud water en in de zaal stond een hetelucht kachel op elektriciteit die, als je 



hem vol vermogen zette, de ballen van tafel blies. Door het ontbreken van een eigen barretje 

was je gedoemd de hele avond tijdens de competitiewedstrijden op een houten bank in de zaal 

te zitten. 

Op het moment dat de R.K. basisschool aan de ’s-Gravenweg leeg kwam te staan was dit een 

reële mogelijkheid een eigen onderkomen te realiseren. De school had de beschikking over 

drie stenen en één houten lokaal. Ieder lokaal afzonderlijk was te klein (7 x 7 meter) maar het 

houten lokaal zou middels een verbouwing uitgebreid kunnen worden tot een ruimte van 10 x 

17 meter en hierdoor prima geschikt zijn voor het plaatsen van vier tafels. De hieraan gelegen 

lerarenkamer en bergruimte zouden verbouwd kunnen worden tot wc’s, douches kleedkamer 

en keuken. Deze plannen werden schriftelijk, incl. een schets van de nieuwe situatie, bij de 

gemeente ingediend, maar de gemeente had het standpunt dat zoveel mogelijk 

verenigingactiviteiten geconcentreerd moesten worden in een te stichten centrale 

accommodatie, waardoor het stichten van een eigen clubgebouw niet tot de mogelijkheden 

behoorde.  

Een hierop volgende brief van NTTC aan het college veroorzaakte nog de nodige 

opschudding in de raad. De raad had nl. een voorstel ingediend een krediet ad fl 50.000,- te 

verstrekken voor de verbouwing van de R.K. basisschool, waarvan de afdeling Nieuwerkerk 

van Scouting Nederland en de Stichting jeugdsociëteit i.o. Cosa Nostra gebruik zouden gaan 

maken. Tijdens de raadsvergadering van december 1973 ontstond er bij alle raadsleden grote 

verontwaardiging dat NTTC volledig was gepasseerd. Uiteindelijk resulteerde het niet in een 

vertrek uit de Rijskade, maar ging de gemeente wel aan de slag het gymnastieklokaal aan te 

passen aan de wensen van NTTC 

 

Verbouwing / ontmoetingsruimte 

In 1975 volgde er een grote renovatie van de zaal aan de Rijskade. 

De lang verwachte ontmoetingsruimte werd aangebouwd, de kachel werd vervangen door een 

cv , dames en heren kregen ieder een eigen kleedkamer, twee toiletten en vier douches werden 

aangelegd en deze keer ook met warm water, er kwam een geheel nieuwe sportvloer in de zaal 

en het plafond en de zaalverlichting werden vernieuwd. De hele operatie kostte de gemeente fl 

120.000,- 

Vooral het feit dat we de beschikking kregen over een eigen ontmoetingsruimte heeft het 

voortbestaan van de vereniging veel goed gedaan. Met man en macht werd er gewerkt deze 

ontmoetingsruimte in te richten. Voor het destijds toch niet onaardige bedrag van circa fl 

3.500,- werd er geïnvesteerd in een nieuwe bar, vloerbedekking, krukken en koelkasten en een 

vriezer. Het waren degelijke spullen: een groot deel ervan is er nog steeds en krijgt 

langzamerhand weer verzamelaarwaarde.  

 

 
Het gymnastieklokaal aan de Rijskade in 2000 

 



Helemaal in het nieuw? 

Eind 1999 werd in een discussienota over het sportbeleid en de accommodaties helder, dat de 

gemeente grootse plannen had met de zalen voor de binnensport. De discussie over een 

tweede sporthal en een sportzaal bij het nieuwe Comenius werd aangezwengeld. Onderdeel 

van die discussie was de sloop van de zalen aan de Torenstraat en ons vertrouwde home aan 

de Rijskade. NTTC was daar niet blij mee, zeker niet toen uit de stukken op geen enkele 

manier helder werd hoe en of in de huisvesting van NTTC werd voorzien. Negen maanden 

later werd duidelijk, dat het toenmalige college tegen het advies van het bestuur in, NTTC 

wilde huisvesten in de nieuw te bouwen voor ons veel te grote sporthal en dat zij geen reden 

zagen voor een eigen ontmoetingsruimte. Een achteraf lange weg van overleg en overreden 

begon, waarin met iedere betrokkene op het gemeentehuis werd gesproken, boze en aardige 

brieven werden geschreven, interviews aan de plaatselijke bladen werden gegeven,  fracties 

en wethouders op de Rijskade werden uitgenodigd en last but not least onze witgekuifde 

voorzitter bij de verkiezingen van 2006 namens NTTC bloemen aan alle nieuwe fracties 

aanbood. Het waren vast niet alleen deze acties, die ervoor zorgden dat NTTC een positie aan 

de overlegtafel kreeg. Ook de goede sportieve resultaten in die periode, waarin de senioren in 

de afdelingstop meedraaiden en de junioren hoog landelijk speelden, droegen daar zeker toe 

bij. Tegelijkertijd kwam in de plaatselijke politiek in het jeugdbeleid steeds meer nadruk te 

liggen op de combinatie onderwijs, vrije tijd, beweging en sport. Dat leidde uiteindelijk tot het 

voorstel van de wethouder om NTTC een onderkomen te bieden in de gymzaal van de nieuw 

te bouwen brede school in Esse Zoom. Ook het karakter van tafeltennis en de sociale kant 

daarvan worden nu vanuit de gemeente onderschreven: voor NTTC is in het programma van 

eisen van de nieuwe zaal een ontmoetings- en materiaalruimte opgenomen, die geheel aan 

onze wensen voldoet. Met een beetje geluk zit NTTC over twee jaar dus in een geheel nieuwe 

jas! 

 



COMPETITIE 

 
Vijftig jaar NTTC betekent ook vijftig jaar competitie spelen. Je mag stellen dat we als 

vereniging plezier het hoogst in het vaandel hebben staan, want natuurlijk willen we allemaal 

winnen, maar echt prestatiegericht zijn we niet echt bezig geweest in al die jaren. Op een 

uitzondering na hebben we nooit trainers van buiten de vereniging gehaald, maar probeerden 

we veelal door het overbrengen van ervaringen van eigen leden het speelpeil wat op te 

krikken. Zo hebben we ook nooit spelers voor het eerste team bij andere verenigingen 

weggekaapt, maar als sterkere spelers zich van buiten aandienden, pasten we ze wel 

moeiteloos in.  

Het gevolg hiervan is dat we in de loop der jaren qua niveau en aantal teams niet echt grote 

schommelingen hebben gehad. Het aantal teams schommelde zo tussen de zes en acht (met 

een negatieve uitzondering van 4 teams in 1974 en een positieve uitzondering van 10 teams in 

1983 en 1984). Ook qua speelniveau zijn er niet echt grote schommelingen geweest. Het 

eerste team heeft vanaf de beginjaren zestig meegedraaid in de hoogste en op een na hoogste 

klasse van de afdeling Gouda. De landelijke competitie is echter nooit gehaald. In de laagste 

klasse van de afdeling Gouda (dit was eerst de 4e klasse, maar inmiddels de 7e klasse) zijn we 

altijd wel met een of twee teams vertegenwoordigd geweest. De overige teams zaten hier 

tussenin waarbij er veelal een aardig gat heeft gezeten tussen het 1e team en de rest.  

In alle historische data die beschikbaar waren is er in verhouding heel veel bekend over het 1e 

team en over de overige teams maar weinig. Uitzondering hierop zijn de jaren vanaf 1990.  

Vanaf dit jaar is van alle teams van NTTC nog bekend in welke klasse er competitie werd 

gespeeld, de hoeveelste plaats er werd gehaald, wat de einduitslag van de andere teams was en 

wat de persoonlijke resultaten van alle leden waren. Verderop in dit jubileumnummer staan 

deze data vermeld. 

Voor wat betreft het eerste team was bijna geheel te achterhalen wie hierin hebben gespeeld. 

In totaal hebben in deze vijftig jaar zo’n dertig leden in het 1e team gespeeld waarbij Fred 

Admiraal zich het meest ervaren mag noemen met in totaal 35 jaar (!) en Bram Suvaal met 18 

jaar op een goede tweede plaats staat. Ook van de bezetting van het 1e team gedurende 50 jaar 

staat een overzicht vermeld. 

Het archief van NTTC gaat niet verder terug dan 1989 daar waar het gaat over het aantal 

teams en de competitieklasse waarin werd gespeeld. Af en toe kwamen we iets tegen maar 

veel was dit niet. We konden hierbij echter terugvallen op het archief van de afdeling Gouda. 

Het officiële orgaan “Bat en Bal” heeft ons heel veel hierover kunnen vertellen. Behoudens de 

jaren 1967 t/m 1973 zijn we op deze wijze te weten kunnen komen met hoeveel teams en in 

welke klasse er competitie is gespeeld. Van iedere poule stonden in ”Bat en Bal” de 

persoonlijke prestaties vermeld van de tien spelers met de hoogste percentages. Op deze 

manier zijn we nog namen van oud-spelers  tegengekomen. 

 

 

COMPETITIE SENIOREN 
Direct in het eerste jaar van oprichting sloten we ons aan bij de afdeling Gouda van de NTTB. 

We deden direct mee met drie teams die allen werden ingedeeld in de laagste klasse.  

Er was op dat moment slechts één persoon die de sport redelijk beheerste en dat was Teun 

Baas. Er werd daarom versterking gezocht buiten de gemeentegrenzen. Zo bestond het eerste 

team uit Teun Baas, zijn toekomstig zwager Henk Koster uit Gouda en, eveneens uit Gouda, 

Paul Scharleman, die al snel werd verdrongen door Leen Overvliet uit Nieuwerkerk, wat een 

ijzersterke combinatie bleek te zijn. 



Het eerste jaar werd het 1
e
 team al direct tweede in de competitie waardoor er een promotie-, 

degradatiewedstrijd gespeeld moest worden. Deze wedstrijd werd door NTTC gewonnen 

waardoor al direct in het eerste jaar van het bestaan een promotie gevierd kon worden. Het 

jaar daarop werden Teun Baas, Jan v.d. Sman en Leen Overvliet direct kampioen in de 3
e
 

klasse, waardoor ze promoveerden naar de 2
e
 klasse, waar ze de komende 4 jaar in zouden 

bivakkeren. Met de komst van jeugdspeler Rien de Winter werd in het seizoen 1962/1963 

samen met Teun Baas, Piet Scholten en Jan v.d. Sman voor de eerste maal de 1
e
 klasse 

bereikt. 

 
Het 1

e
 team van NTTC dat in het seizoen 1962/1963 voor een mijlpaal zorgde door te promoveren naar de 1

e
 

klasse van de afdeling Gouda. Vlnr. Jan v.d. Sman, Rien de Winter, Teun Baas en Piet Scholten. 

 

Buiten het eerste team was er volop beweging in de club. Zo werd er in het tweede jaar van 

oprichting al deelgenomen door zeven (!) teams 

Hoewel er nog lang geen aparte damescompetitie bestond had NTTC toch in de beginjaren al 

een damesteam. Leny Koster, A. de Wit, Trijntje Hielkema en nog een vierde vrouw vormden 

een team in de 4
e
 klasse. 

 
Het 1

e
 damesteam van NTTC zoals dit in de beginjaren speelde met (onbekend), A. de Wit, Leny Koster en 

Trijntje Hielkema 

Andere namen uit deze beginperiode zijn: Jan Huisman, Leen Overvliet,  Jan v.d. Sman, Piet 

Scholten, Rien de Winter, Wim Verkade, Hans de Zwart, Wim v.d. Berg, Joop Hazebroek, 

Hans Hazebroek, Cees Cabout, Piet v. Dortmont, Ruud van ’t Veer, Reier Schot, Leen Baas 

Sr. en T. Muyt 

In ieder geval totdat in het najaar 1966 de competitieopzet werd gewijzigd van twee 

competities per seizoen in plaats van één en poules van zes teams in plaats van tien teams, 

speelden we in de 1
e
 klasse. Buiten Rien de Winter speelden toen Jan Huisman en Piet 

Scholten in het eerste team. 



Ook de overige teams hadden regelmatig een kampioenschap te vieren in die tijd. Zo werden 

team 2 (Piet Scholten, Piet Koolmees en Rinus de Jong) en team 4 (Ruud van ’t Veer, Leen 

Baas en Reier Schot) in het seizoen 1963/1964 kampioen in resp. de 2
e
 en 4

e
 klasse en werd 

het 3
e
 team (Jan Baas, Piet van Dortmont en Cees Cabout) in het seizoen 1964/1965 kampioen 

in de 3
e
 klasse  

 

 
Het tweede en vierde team van NTTC dat kampioen werd in resp. de 2

e
 en 4

e
 klasse. 

Boven team 4 vlnr. Ruud van ’t Veer, Leen Baas en Reier Schot 

Onder team 2: vlnr. Piet Scholten, Piet Koolmees en Rinus de Jong 

 

 
Het kampioensteam in de 3

e
 klasse gedurende het seizoen 1964/1965 (team 3) 

 Vlnr.: Jan Baas, Piet van Dortmont en Cees Cabout.  

Van de jaren hierna (1967 t/m 1973) ontbreekt echter ieder gegeven behoudens dat het 1
e
 

team bestond uit Jan Huisman, Piet Scholten en Rien de Winter en later uit o.a. Fred 

Admiraal, Bram Suvaal en Rien v.d. Does. 

Het voorjaar 1974 was een dieptepunt m.b.t. het aantal competitiespelende teams. Slechts vier 

teams namen hieraan deel. De onzekerheid van een nieuwe speellocatie en de ”oude zooi” 

waarin er getafeltennist en met name gedoucht moest worden is hier zeker een oorzaak van 

geweest. 

Nadat de zaal in 1975 was gerenoveerd en er een barretje gekomen was, zag je de vereniging 

weer opbloeien. Ieder jaar een aantal leden erbij resulteerde in het najaar 1983 tot een record 

aantal van tien competitiespelende teams.  

In 1975 werden in de afdeling Gouda de promotie- en degradatiewedstrijden afgeschaft en 

werd de 5
e
 klasse toegevoegd. Tevens kwam er in 1977 een piramideopbouw van de 

competitie.  

Het 1
e
 team bivakkeerde van 1978 t/m 1984 in dan weer de 2

e
 en dan weer de 3

e
 klasse. 

Regelmatig werd er in het Kanaal gesproken van het ”heen-en-weer-bootjes-team”. Pas met 



de komst van Nico Boer kwam hier verandering in en werd er gepromoveerd naar de 1
e
 

klasse. 

 
Het kampioensteam van NTTC tijdens de voorjaarscompetitie 1982, 

vlnr. Frans Duijve, Fred Admiraal en Bram Suvaal 

 

De najaarscompetitie 1981 leverde een drietal kampioenen op (team 2, 3 en 6). 

Team 2 (Cock de Vries, Henk Dekker, Wim Huisman en Dirk Broere), team 3 (Ko Lavooij, 

Jaap Lavooij en Cor de Groes) en team 6 (Ben Terbeek, R. Goor en J. Roos) werden 

kampioen in resp. de 4
e
, 4

e
 en 5

e
 klasse 

 
De drie kampioensteams (team 2, 3 en 6) van NTTC tijdens de najaarscompetitie 1981. 

Boven vlnr.Ko Lavooij (3), Jaap Lavooij (3), Wim Huisman (2), Cock de Vries (2) , Henk Dekker (2) 

Onder vlnr. : Cor de Groes (3), Ben Terbeek (6), R. Goor (6), Marcel Hoogstraten (6), Dirk Broere (2) 

 

De najaarscompetitie 1982 gaf zelfs vier kampioenteams te zien in de 4
e
 klasse (team 2 en 4) 

en de 5
e
 klasse (team 5 en 8). 



 
De vier kampioensteams (2,4,5 en 8)  van NTTC tijdens de najaarscompetitie 1982. 

Vlnr. Ben Terbeek (8) , Anntoli Ivangorodski (8), Jaap Koster (8), Marcel Hoogstraten (5), Wim Schuurs (5), 

Wim Hogendoorn (5), Wim van Steijn (5), Henk Dekker (4), Cock de Vries (4), Dirk Broere (4), Joop Jak (2), 

John Spillenaar (2) en Nico Boer (2)  

  

In de jaren 1984, 1985 en 1986 speelden het 1
e
 en 2

e
 team op hetzelfde niveau. 

Eerst werden zowel het 1
e
 team (Fred Admiraal, Nico Boer, Bram Suvaal) als het 2

e
 team 

(Cock de Vries, Dirk Broere, Wim Huisman) kampioen in de 3
e
 klasse om dit vervolgens een 

jaar later nog eens in de 2
e
 klasse te herhalen. 

Om de kans op behoud in de 1
e
 klasse zo groot mogelijk te maken was besloten team 1 en 2 

door elkaar te gooien en een op papier zo sterk mogelijk eerste team te creëren. Peter van 

Steensel, Peter Mourits en Nico Boer vormden het 1
e
 team terwijl de 5-mans formatie met 

Fred admiraal, Bram Suvaal, Rick Gilberts, John Spillenaar en Cor de Groes het 2
e
 team 

vormden. Voor dit seizoen was de opzet geslaagd want het 1
e
 team handhaafde zich terwijl 

het 2
e
 team degradeerde. Dit resulteerde wel in een bijzondere wedstrijd tijdens de 

voorjaarscompetitie 1987. Beide teams troffen elkaar in de competitie, iets dat in de 50-jarige 

clubhistorie slechts eenmaal is voorgekomen.  

 
 
Onderling competitieduel in 1

e
 klasse tussen het 1

e
 en 2

e
 team .tijdens de voorjaarscompetitie 1987 dat met 9-1 

door het 1
e
 team werd gewonnen. Hier speelt Fred Admiraal ( team 2) speelt tegen Peter Mourits (team 1). 

 

Was het in voorgaande jaren zo dat het 1
e
 team balanceerde tussen de 2

e
 en 3

e
 klasse, in de 

jaren 1984 t/m 1993 ging het steeds op en neer tussen de 1e en 2
e
 klasse. Het voordeel hiervan 

was wel dat onze voorzitter Frans Duijve veel bloemen mocht overhandigen 



 
 

Het 1
e
 team (vlnr. Peter van Steensel, Fred Admiraal en Peter Mourits ) ontvangt bloemen van voorzitter Frans 

Duijve n.a.v. het behaalde kampioenschap in de 2
e
 klasse tijdens de voorjaarscompetitie 1988 en promoveert 

wederom naar de 1
e
 klasse 

 

Met de komst van Ben Hofhuis van Eldos en Dennis van het Groenewoud van ZTTC in 1993 

werd er definitief een einde gemaakt aan het verblijf in de 2
e
 klasse. Direct in het najaar van 

1993 werden Ben Hofhuis, Fred Admiraal en Patrick de Vries kampioen. 

 

  
Met de komst van Ben Hofhuis (links) van Eldos promoveerde het 1

e
 team (met Fred Admiraal en Patrick de 

Vries) sinds drie jaar weer naar de 1e klasse. 

 

Toen Hans Stapels in 1997 Twenty-One Up verruilde voor NTTC vormde hij samen met 

Dennis van het Groenewoud, Ben Hofhuis en Fred Admiraal een vast viermansteam. Dit 

resulteerde in het najaar van 1999 in promotie naar de hoogste klasse van de afdeling Holland 

West, waar het sindsdien ook thuishoort. 

 



 
Het 1

e
 team van NTTC dat van 1997 t/m 2003 in vaste samenstelling bovenaan meedraaide in de hoogste klasse 

van de afdeling Gouda. V.lnr. Ben Hofhuis, Dennis van het Groenewoud, Hans Stapels en Fred Admiraal.  
 

Met de najaarscompetitie 2007 verviel de promotieklasse tussen de 1
e
 klasse en de 

Hoofdklasse. De afdeling West was nl. nog de enige afdeling in Nederland waar zo’n 

promotieklasse bestond. Dit hield in dat alle klassen automatisch een nummer opschoven en 

er dus een 7
e
 klasse werd geïntroduceerd. Voor het 1

e
 team hield dit in dat er van de 

promotieklasse direct werd gedegradeerd naar de 2
e
 klasse. Gelukkig wisten Eric Disseldorp, 

Ben Hofhuis en Hans Stapels dit snel teniet te doen door direct weer te promoveren naar de 1
e
  

klasse met als beloning een nominatie van het Kanaal als “Sportploeg van het jaar”. 

Dat de jeugd de toekomst heeft, mag wel blijken uit het feit dat het huidige eerste team o.a. 

bestaat uit drie leden die het tafeltennissen van het begin af aan bij NTTC hebben geleerd. 

 

 
Het huidige 1

e
 team van NTTC zoals dit uitkomt in de 1e klasse van de afdeling West. 

Boven: Willem Vuerhard en Danny van het Groenewoud. Onder: Hans Stapels en Eric Disseldorp. 

 

De kampioensteams zijn in de loop der jaren veelal gehuldigd met een door de voorzitter 

overhandigde bos bloemen en de laatste jaren met een fles wijn met een speciaal voor dit doel 

vervaardigd etiket. Minder prettige gebeurtenissen de afgelopen jaren waren het overlijden 

van o.a. Jaques Landman, Nico Boer, Joop Jak en Sylvia Groeneweg alsmede het ernstig auto 

ongeluk van Adrie Ruigrok. 



COMPETITIE JEUGD 
De jeugd heeft de toekomst wordt er altijd gezegd en bij NTTC is dit ook zeker het geval. Als 

je huidige seniorenteams bekijkt, zie je toch aardig wat leden die hun carrière bij NTTC in de 

laatste tien jaren als jeugdlid zijn begonnen. Zo zijn we er in geslaagd de gemiddelde leeftijd 

van bijna vijftig jaar begin jaren negentig toch weer aardig omlaag te brengen. 

  

Vanaf het tweede jaar van de oprichting werd er gestart met een jeugdafdeling. We begonnen 

met één team in de junioren B klasse. Een team bestond toen voor de jeugd uit slechts twee 

spelers en er werd, evenals bij de senioren, gespeeld in een poule van 10 teams en duurde dus 

een heel seizoen. Het jaar erop (seizoen 1959/1960) hadden we twee teams in de competitie. 

Bekende namen uit deze beginperiode waren Rinus de Jong en Rien de Winter. 

Ton de Pater nam deze jaren de begeleiding en training van de jeugd op zich. 

In het seizoen 1964/1965 hadden we nog drie competitiespelende teams en in het seizoen 

1965/1966 nog slechts één jeugdteam (dit werd kampioen bij de Junioren B). 

In tegenstelling tot nu werd de jeugdcompetitie ook op een gewone doordeweekse avond 

gespeeld. Pas in 1968 is dit gewijzigd naar de zaterdagochtend. Tevens werden toen de teams 

van twee naar drie man uitgebreid. Binnen de afdeling Gouda namen de verenigingen Impuls, 

TTGW, TTVN, Vriendenschaar en NTTC deel. Pas later kwamen daar o.a. Kwiek (1970) en 

BOK (1974) bij. Tijdens deze periode werd de jeugd getraind door Piet Scholten.  

Zo werden bv. Wim Hoogendoorn, Frank van Mourik en Wout den Besten onder leiding van 

Piet Scholten kampioen.  

 

 
Een jeugdteam uit de beginjaren van NTTC dat onder leiding van Piet Scholten kampioen werd. 

Vlnr. Piet Scholten, Wim Hoogendoorn, Frank van Mourik en Wout den besten 

 

 



 
Jeugd van NTTC in 60’er jaren 

Boven:Piet Scholten, Hans Hazebroek, Cock Hazebroek, Nico Boer, Joop Hazebroek   

Onder: Peter Boer, Frank van Mourik, Cas Stolk 

 

In 1977 werd er opnieuw gestart met een jeugdafdeling. Grote animator hiervan was 

voorzitter Hans de Bruin. Zeker in de periode van 1979 t/m 1982 stopte hij al zijn vrije tijd in 

het begeleiden van de jeugd.  

Begin 1977 werd de zaalhuur op vrijdagavond gestopt vanwege het geringe ledenaantal. Ter 

gelegenheid van het 20-jarig bestaan werd er een brief opgesteld aan alle bewoners van 

Nieuwerkerk voor ledenaanwas. Onder andere door deze actie werd in oktober 1977 besloten 

de vrijdagavond weer te huren. Vanaf dit moment groeiden we naar, zeker wat ledenaantal 

betreft, de meest bloeiende jeugdperiode uit de historie. In 1980 hadden we 52 jeugdleden 

waarbij echter lang niet iedereen competitie speelde.  

Oorzaak van het grote ledenaantal is ongetwijfeld ook de organisatie van het scholieren- 

tafeltennistoernooi geweest dat vanaf 1977 vele jaren door NTTC werd georganiseerd. Ook 

het uitlenen van tafeltennistafels aan de voetbalvereniging voor hun tafeltennismiddagen heeft 

hiertoe bijgedragen. De trainingen werden in deze tijd verzorgd door Ton de Gruyl en Fred 

Admiraal. Ook Rick Gilberts heeft hier enige tijd (1985) aan bijgedragen. 

Tijdens de voorjaarscompetitie begonnen we met één team in de 4
e
 klasse, dat direct 

tweemaal achtereen kampioen werd. Dit team bestond uit J. Spillenaar, E. Johanson en M. 

Kok. Andere namen uit deze periode zijn: J. Lavooij, B. v. Wilgenburg, C. v.d. Jeugd, D. 

Houtman en A. v. Weelde. Met de komst van Rick Gilberts en Peter Korver in 1980 hadden 

we een team dat goed meedraaide in de hoogste afdelingsklasse. In 1983 werd zelfs het 

kampioenschap behaald, wat recht gaf op deelname aan de landelijke competitie. Peter Korver 

werd echter senior en Rick Gilberts ging naar Vriendenschaar, waardoor het succesvolle team 

uit elkaar viel.  

Hadden we van 1980 t/m 1982 nog vijf jeugdteams in de competitie, vanaf dit moment waren 

het er nog maar twee. Het 1
e
 jeugdteam werd nu gevormd door Ivo Arps, Kees-Jan Roos, Eric 

Veltman en Henk den Hollander. Voor deze onervaren spelers was dit niveau natuurlijk veel 

te hoog. Degradatie naar de 3
e
 klasse was het gevolg, maar tijdens de voorjaarscompetitie 

1985 promoveerden ze weer naar de 2
e
 klasse. Met de overgang van een aantal jeugdleden 

naar de senioren na de voorjaarscompetitie 1986 was er geen jeugdteam meer op de been te 

brengen en werd de jeugdafdeling opgeheven. 

 

Het duurde tot 1990 voordat er weer een nieuwe impuls aan de jeugdafdeling werd gegeven. 

Doordat Ferdi Admiraal wilde gaan tafeltennissen nam vader Fred de taak op zich de jeugd te 



gaan trainen. Een demonstratie in de kantine van de voetbalclub leverde een groot aantal 

leden op, waardoor er in korte tijd met een groep van circa twintig junioren werd begonnen. 

Doordat de meeste van hen ook voetbalden waren er slechts twee teams te formeren. Het 

eerste team werd in deze periode (najaar 1990 t/m voorjaar 1992) gevormd door het 

homogene trio: Ferdi Admiraal, Eelco Simon en Danny Janson. Beginnend in de 4
e
 klasse 

werden ze driemaal achtereen kampioen. Tijdens het eerste seizoen in de eerste klasse werden 

ze op het nippertje geen kampioen, waardoor het spelen op landelijk niveau uitgesteld moest 

worden. Eelco wilde hier echter niet op wachten en vertrok naar 21-Up, waardoor ook Ferdi 

naar een andere vereniging verdween (Vriendenschaar). 

Het tweede team was ook in de 4
e
 klasse begonnen en wist eenmalig de 3

e
 klasse te bereiken. 

Met het vertrek van Ferdi naar Vriendenschaar verviel de training van Fred met als gevolg dat 

in januari 1993 de jeugdafdeling weer werd opgeheven. 

 

Door het ontbreken van de jeugd sinds 1993 bedroeg de gemiddelde leeftijd in 1996 circa 48 

jaar. Tijdens de ALV van mei 1998 werd er een jeugdcommissie in het leven geroepen die 

werd gevormd door Ton Reijers, André Adams, Ruud Boukema en Sander Jasperse. 

De geschiedenis herhaalde zich want doordat Daphne Stapels wilde gaan tafeltennissen kwam 

vader Hans in de jeugdcommissie en werd er in september van dat jaar werkelijk gestart met 

een nieuwe jeugdafdeling. Dat er duidelijk voldoende animo was van de Nieuwerkerkse jeugd 

bleek wel uit het feit dat we eind september al 20 jeugdleden hadden. Zelfs een zesde tafel 

werd op de kop getikt. 

In het begin werden de trainingen op maandag- en donderdagavond verzorgd door resp. Hans 

Stapels en André Adams. Vrij snel daarna werd de maandag verzorgd door Hans en Dennis 

van het Groenewoud en nam Bert Laurense de donderdag voor zijn rekening. De zaterdag 

werd vanaf het eerste moment geheel verzorgd door Ton Reijers. 

 

 
Groep jeugdleden waar in 1998 voor de 4

e
 maal in de clubhistorie werd gestart met een jeugdafdeling. 

Boven (vlnr): Daphne Stapels, Esther Bakker, Jordi Schipper, Pepijn v. Os, Robey Polak, Peter Elroy, Gerco 

Kok, Dennis v.d. Bos.  Onder (vlnr): Maarten v. Dijk, Jorrit Witteman, Michel Tettero, Michael Mulder, Vincent 

Laurense, Renzo Trip, Ernst Vuerhard, Maarten Appel  

 

Vanaf 1999 werd er weer volop meegedaan met de competitie. We begonnen in september 

van dat jaar met 3 teams. Dat het soms wel moeilijk is de speelsterkte in te schatten blijkt wel 



uit het feit dat het 2
e
 jeugdteam met Maarten van Dijk, Vincent Laurense en Ernst Vuerhard 

kampioen werd met alle drie een percentage 100%. 

Op een competitie na, hebben we al die tijd drie of vier jeugdteams gehad. Het derde en 

vierde team gaf nogal eens wisselingen maar het eerste en tweede team waren vrij constant. 

Dit had tot gevolg dat de sportieve prestaties ook steeds beter werden. Het 1
e
 jeugdteam 

verbleef drie seizoenen in de vijfde klasse maar zette hierna een sprint in naar de landelijke 

competitie, die werd bereikt in 2006. Ook het tweede team (Danny van het Groenewoud, 

Tessa Laurense en Ernst en Willem Vuerhard) deden het zeer goed en promoveerden vier 

maal in vijf achtereenvolgende competities van de 3
e
 klasse naar het landelijk-C.  

 

 
Het eerste en tweede jeugdteam die tijdens de voorjaarscompetitie 2006 allebei landelijk-C speelden. Vlnr. 

Christian de Leeuw, Vincent Laurense, Ernst Vuerhard, Tessa Laurense, Danny van het Groenewoud, Willem 

Vuerhard en Eric Disseldorp. 

 

Zo hadden we tijdens de voorjaarscompetitie 2006 maar liefst twee teams in de landelijk-C 

competitie. Weinig verenigingen in Nederland konden ons dat nazeggen. Het 1
e
 team (Eric 

Disseldorp, Christian de Leeuw en Danny van het Groenewoud) werd hierna direct weer 

kampioen en kwam daarna (tot heden) uit in het landelijk-B. Door het vertrek van een aantal 

leden naar de senioren was het niet meer mogelijk een tweede landelijk team op de been te 

brengen en kwam zelfs het 1
e
 team in gevaar. Door samenwerking met TTV Kwiek uit 

Waddinxveen (die met hetzelfde probleem kampten) spelen we tijdens de najaarscompetitie 

2007 met een gecombineerd landelijk-B team. 

 

 



 

 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
 

Verenigingen corso 

Buiten de tijdens de beginjaren reeds gememoreerde feestavonden en talentenjachten werd er 

omstreeks 1960 ook nog een soort bloemencorso in Nieuwerkerk gehouden, maar dan voor 

verenigingen. Ook NTTC nam hier aan deel. Met een tafeltennistafel op een vrachtwagen 

reden we in een grote stoet het dorp door. 

 

 
NTTC doet mee aan het verenigingencorso door het dorp omstreeks 1960 

 

Ouder kind toernooi 

Vanaf 1999 wordt er ieder jaar in juni een Ouder-kindtoernooi georganiseerd. Ieder jeugdlid 

vormt dan met z’n vader, moeder of ander familielid een dubbel. Na afloop wordt er een 

andere activiteit georganiseerd wat veelal neerkwam op het gezamenlijk bowlen. Eenmaal 

zijn we naar toptafeltennis gaan kijken naast de Kuip. De dag wordt dan steevast afgesloten 

met een bezoek aan de McDonalds, wat nooit gaat vervelen. 

 

 
Overzicht van het Ouder-kind toernooi 2007 met links op de achtergrond de in de hele afdeling Gouda bekende 

gordijnen. 

 

Club-uitjes 

Sinds 1990 gaan de senioren (met aanhang) jaarlijks een avondje uit. Het begon met een 

bezoek aan ”de Gouden Oceaan” in het dorp. Hierna zijn we regelmatig te gast geweest bij het 

bowlingcentrum ”The Hill” in Gouda, waarbij ook het steengrillen was inbegrepen. De 

kegeltaverne in Gouda hebben we bezocht alsmede de Chinees ”Jade” in Zevenhuizen en  

”De Chinese muur”. De laatste driemaal zijn wij geweest bij ”De Zevensprong” aan de 

Zevenhuizerplas, waarbij steengrillen en bowlen op het programma stond.  

 



Bückeburg 

Door de gemeentelijke jumelage met de gemeente Bückeburg in Duitsland heeft ook NTTC 

enige malen tegen de Duitse tafeltennisvereniging gespeeld. 

De eerste contacten van NTTC met de collega vereniging dateren uit 1984. Met in totaal 21 

man werd er een bezoek gebracht aan Bückeburg. Twaalf senioren (plus drie echtgenoten) en 

zes jeugdleden maakten de reis naar Duitsland. Een tiental leden werd ondergebracht bij 

gastgezinnen en de rest verkoos een verblijf in een plaatselijk pension. 

Op tafeltennisgebied waren de Duitsers de baas over ons, maar op andere gebieden kon dit 

zeker niet gezegd worden. Voor vertrek op zondag werd ons nog een grote maaltijd 

aangeboden waarbij de terugreis per bus weer spoedig verliep. 

 

Op 7, 8 en 9 juni 1986 was er een grote delegatie van allerlei sportverenigingen uit Bückeburg 

op bezoek in Nieuwerkerk. Ook NTTC was van de partij. Zo’n ruim twintig Duitse 

tafeltennissers kwamen op bezoek. Niet alleen dat deze mensen drie dagen bezig gehouden 

moesten worden, maar er moest ook onderdak geregeld worden. Dit bleek nog een hele klus te 

zijn en eindelijk is het met behulp van zwagers en moeders van NTTC-leden wel gelukt. Op 

vrijdag 7 juni werden onze oosterburen op het gemeentehuis ontvangen, waarna er ’s avonds 

aan de Rijskade een grote feestavond was georganiseerd. 

De volgende dag werd er afgereisd naar Rotterdam waar er met de Spido een rondrit door de 

havens werd gemaakt. ’s middags een broodmaaltijd aan de Rijskade om weer op tijd om 

twee uur aanwezig te zijn op het Goudmos waar er getafeltennist werd. Hierna direct door 

naar de Dorpstraat waar de plaatselijke Chinees een zeer uitgebreide maaltijd serveerde. Op 

de parkeerplaats van de Reigerhof was een grootse feesttent opgesteld waar ’s avonds door de 

gemeente een feestavond werd georganiseerd. Voor de jeugd was er in Taverna een disco-

avond op touw gezet. Wie er de volgende morgen, na de slopende zaterdag, op tijd bij was, 

werd aan de Rijskade getrakteerd op een Hollands ontbijt. ’s Middags vertrokken de gasten, 

met een door ieder gastgezin goed verzorgd lunchpakket, weer naar huis waar ze 

waarschijnlijk een week moesten bijkomen van het slopende weekend. 

 

In het weekend van 4, 5 en 6 september 1987 brachten een aantal NTTC-ers een tegenbezoek. 

Zo gingen Henk Dekker, Dirk Broere, Cor de Groes, Wim Huisman, Rob Maas, Ko Lavooij 

en Marcel Hoogstraten naar Bückeburg. Met in totaal 7 man en 6 vrouwen werd er een 

gezellig maar ook weer vermoeiend weekend van gemaakt. 

 

 
Groepsfoto van het bezoek van NTTC aan Bückeburg in 1987 met de volgende NTTC’ ers: 

Boven: Wim Huisman (4), Cor de Groes (10), Henk Dekker (12). Onder; Nico Boer, Rob Maas, Ko lavooij, Dirk 

Broere en Marcel Hoogstraten  
 



SPONSORING 

 
Er zijn twee momenten geweest gedurende de afgelopen vijftig jaar dat de vereniging is 

gesponsord met betrekking tot kleding (shirts, broekjes, trainingspakken). 

Allereerst was dit in 1986 waarbij Reier Schot namens de firma Schotte alle leden stak in een 

donkerblauwe broek, een korenblauw shirt en witte sokken. De leden zelf hoefden slechts een 

geringe bijdrage te betalen. 

In de periode 2003-2005 stelde Mahmut Hidanovic namens zijn tweewielercentrum in 

Zevenkamp shirtjes en broekjes beschikbaar aan de gehele vereniging. Slechts bij de 

trainingspakken was een kleine vergoeding door de leden vereist.  

 

 
Groepsfoto in 2005 ter gelegenheid van de sponsoring van Tweewielercentrum Hidanovic 

Vlnr: Bovenste rij: Rob Jasperse, Frans Meijer, Renzo Trip, Francois de Leeuwe, Ton de Jong, Frans Duijve, 

Eric Disseldorp, Christian de Leeuw, Koos Boere, Ton Reijers. 1
e
 rij van boven: Brord van Westing, Ruud 

Boukema, Piet v.d. Kloos, Maarten Appel, Aad Vis, Bert Laurense, Tessa Laurense, Karel ter Lindert, Vincent 

Laurense, Willem Vuerhard, Wim Schuurs. 2
e
 rij van boven: Wim Hogendoorn, Dirk Broere, Ruud Polak, 

Cynthia v.d. Star, André Adams, Ernst Vuerhard, George Berger, Sander Jasperse. Onderste rij: Hans Stapels, 

Mahmut Hidanovic, Bernard Koevoet, Fred Admiraal, Jelle Houtman, Yannick brouwer, Danny van het 

Groenewoud 

 

 

 



WIJZIGINGEN COMPETITIE EN SPELREGELS 1957-2007 
 

1962  Tijdregel wordt ingevoerd 

1966  Invoering van twee competities per seizoen 

1968  Jeugd gaat competitie spelen op zaterdag 

1968  Jeugdteam bestaat uit 3 personen (voorheen 2) 

1971  Promotieklassen worden in landelijke competitie ingevoerd 

1975  Clubtenue wordt verplicht gesteld 

1975  Promotie- en degradatiewedstrijden afdeling Gouda worden afgeschaft 

1975  Vijfde klasse wordt ingevoerd in afdeling Gouda 

1977  Piramideopbouw van competitie in afdeling Gouda 

1980  Invoering van licentiepassen 

1981  Invoering van 1
e
 t/m 5

e
 divisie voor landelijke competitie 

1983  Batje moet tijdens serveren altijd zichtbaar blijven voor de scheidsrechter 

1985  Verplichte sportkeuring verdwijnt 

1986  6e klasse wordt in oktober ingevoerd in afdeling Gouda 

1987  Landelijke 5
e
 divisie vervalt 

1988  Twee verschillende kleuren rubber op batje verplicht in afdeling Gouda 

1992  Instelling van promotie- en degradatieklassen in afdeling Gouda 

1995  Nieuwe telling wedstrijdpunten afdeling Gouda (10-0 is 10 wedstrijdpunten) 

1996  Hoogste klasse afdeling Gouda fuseert met Holland West en Dordrecht 

2001  Tafeltennisbal wordt 40mm i.p.v. 38mm 

 
2002  Puntentelling per game tot nog maar tot 11 i.p.v. 21 punten (best of five).  

2003  Afdeling Gouda opgeheven 

2007  Promotie-klasse verdwijnt in afdeling West (hierdoor ontstaat een 7e klasse) 


