Het jaarverslag 2013 van Tik Hard, dit jaar het alfabet:
A: Aftreden van Maarten:
In januari 2013 nam Maarten na 12 jaar afscheid als voorzitter. Hij was toen tevens 25 jaar
lid van Tik Hard. In de jaarvergadering van januari stonden we uitgebreid stil bij hetgeen
Maarten voor de club gedaan heeft. Als dank was er een mooi herinneringsboek met foto’s
verhalen en anekdotes. Maarten zal zich wel actief blijven inzetten voor de het clubblad en
de site. Bovendien zorgt hij ervoor dat er met alle activiteiten veel foto’s gemaakt worden;
onze eigen clubfotograaf!
B: Bekerwedstrijden:
Bij de laatste 8 van de bekercompetitie zitten nog 3 teams van Tik Hard, zou er weer een Tik
Hard team in de finale komen? In het voorjaar van 2013 waren de vooruitzichten goed, maar
was het Topspin die de finale won.
C: Competitie senioren:
We mochten dit jaar kampioenen huldigen, Tik Hard 2 bij de senioren werden in hun NTTB
klasse de sterkste. Piet, Emiel, Henry en Frans proficiat!
Bij de najaarscompetitie is er ook een 3e NTTB team ontstaan, Amy, Margot en Joyce
maakten hun seniorendebuut en samen met Xandra en Esther vormden zij het damesteam
dat met mentor, inspirator en supersub Maarten de nodige ervaring toevoegde.
Tik Hard 1 MWTB heeft zijn laatste seizoen gespeeld in deze samenstelling, met diverse
mensen werd er elke keer nog een team op de been gebracht, maar door de dubbele
competities en de steeds drukker wordende agenda´s was 2013 toch echt het laatste jaar.
Tik Hard 2 MWTB die zich knap handhaafde gaat nieuwe tegenstanders ontmoeten en
volgend seizoen 1e klasse spelen. Tik Hard 3, dat volgend jaar Tik Hard 2 wordt werd 2x
laatste in de reguliere competitie, maar hoopt met de inbreng van een nieuw lid, John en
een herboren Harrie weer een gooi te doen naar betere resultaten komend jaar.
D: Drop, drop, drop:
Net zoals andere jaren ook dit jaar weer een dropactie om wat extra geld in kas te krijgen.
We merken dat het toch steeds moeilijker wordt om de zakken drop te slijten. Misschien is
het tijd voor een andere actie. Tips en ideeën zijn welkom.
E: Eric en Esther:
Eric was er na 11 jaar bestuurservaring klaar voor om het voorzitterschap over te nemen van
Maarten, hij vervult deze functie vol overgave, het is een functie die hem past. Esther trad
toe tot het bestuur en nam het penningmeesterschap op zich. Zij voerde dit jaar ook voor de
jeugd de automatische incasso door. Eric en Esther wisten ons ook op een heel ander vlak te
verrassen; in het bijzijn van veel Tik harders vroeg Esther Eric ten huwelijk. Natuurlijk zei hij
“ja” en in de zomer van 2014 kunne we getuigen zijn van dit huwelijk
F: Facebook:
Op twitter waren we eind 2012 al actief geworden. In 2013 kwam facebook daarbij. Soms
konden de wedstrijden “live” gevolgd worden. Ook de site heeft een metamorfose
ondergaan en er is een tikhard mailadres. Tik hard dus ook via social media prima te volgen;
we gaan met de tijd mee.
G: Gezelligheid:
Iets waar Tik Hard om bekend staat. Niet alleen op de clubavonden zelf maar ook bij andere
activiteiten die in Wamel georganiseerd worden is Tik Hard graag van de partij. Zo ook in
2013. Denk b.v. aan het schlagerfestival, het bezoek van TV Gelderland aan Wamel en de
spellenmiddag van Wamel centraal.
H: Harrie:
Harrie die ons met zijn geweldige optredens op kamp blijft verrassen. Ook de outfits worden
met het jaar beter en professioneler. Dit jaar op de bühne als komkommer en als koning. We

zijn benieuwd wat hij dit jaar weer voor ons in petto heeft.
I: Individuele clubkampioenschappen:
Na een wat dubieuze loting waarover Petra wellicht nog wel wat uitleg kan geven, werden er
zowel bij de jeugd als de senioren, veel spannende wedstrijden gespeeld. In de finale van de
A-poule bij de jeugd wist Jordi van Ivo te winnen. In de B-poule ging de eerste prijs naar
Ruben die van Hessel won. Bij de senioren werd Eric clubkampioen. Emiel en Maarten
namen de 2e en 3e plaats in beslag.
J: Jeugdkampioenschap:
In de voorjaarscompetitie hadden we twee jeugdteams (1e en 4e klas NTTB). Dat was voor
beide teams een zware competitie maar er werd wel veel van geleerd. Een aantal
jeugdspelers ging bij de senioren spelen waardoor we voor de najaarscompetitie één
jeugdteam inschreven. Dit team bestond uit 6 spelers en kwam uit in de 5e klasse. Daar
werden ze overtuigend kampioen. Pepijn, Finn, Kim, Christiaan, Ruben en Ivo gefeliciteerd!
Hierbij ook een woord van dank aan iedereen die afgelopen jaar geholpen heeft bij de
jeugdbegeleiding.
K: Kamp:
Het jaarlijkse kamp, dit jaar al voor de 22e keer. Veel opdrachten vooraf en een enthousiaste
commissie die vooraf al veel van zich liet horen. Karin wist uit al die aanwijzingen heel snel
te concluderen dat we naar Meijel zouden gaan (Lutje Hendrik). Mathijs zorgde voor een
uniek naslagwerk met veel mooie verhalen en foto’s.
L: Ledenaantal:
Het ledenaantal is in totaal iets afgenomen, dat zit mn bij de jeugd. Begin 2013 waren er 27
seniorenleden. Nu, een jaar later hebben we 30 seniorenleden. Bram en Wil hebben hun
lidmaatschap opgezegd, 4 jeugdleden maakten de overstap naar de senioren (Ward, Amy,
Joyce en Margo), verder schreef John zich in als nieuw lid.
Bij de jeugd liep het ledenaantal terug van 20 naar 11 (4 door naar de senioren, 7
jeugdleden gestopt en 2 nieuwe jeugdleden).
M: Metaaldetector:
Emiel en Harrie stuurden ons met de feestavond op pad met een metaaldetector om
“schatten” te zoeken bij de Waal. Een leuke activiteit alleen is Piet nog steeds de wisselbeker
van de familie van Ballegooij kwijt. Wie weet daar meer van?
N: Niet aankomen, doeken laten hangen aub:
We hebben het afgelopen jaar geleerd niet meteen alle versieringen die in de weg hangen
eraf te halen maar daar eerst even overleg over te hebben. Dat voorkomt de nodige stress
en paniekaanvallen. Bovendien hoeven er dan om 23.30 uur s’nachts geen
herstelwerkzaamheden meer plaats te vinden.
O: Outdoor activiteit:
Dit jaar kozen we voor een actieve seizoensafsluiting; de stormbaan in Deest. Weer even
terug naar vroeger; slootje springen, tijgeren, klimmen en klauteren.
P: Pen:
Tik Hard: “met geen pen te beschrijven” . Met het kerstdubbeltoernooi, traditiegetrouw een
gezellige en geslaagde avond, ontvingen alle leden een kleine attentie in de vorm van een
pen.
Q: Quadragesima:
Een lastige letter maar een mooi woord voor Wordfeud ….
R: Rubbertestavond:
In februari organiseerde we vanuit Tik Hard een rubbertestavond. Deze avond stond ook
open voor leden van andere verenigingen. Er werden veel verschillende handvaten en
rubbers uitgeprobeerd. Dat resulteerde in een flink aantal bestellingen. Xandra en Esther
hadden speciaal voor deze avond Tik Hard taarten gebakken. Een prima onthaal voor onze

eigen leden en de gasten die langskwamen.
S: Snuffelpaspoort:
Alle kinderen van de basisscholen kregen een snuffelpaspoort, een initiatief van de
gemeente en actief Maas en Waal. Daarmee konden kinderen gratis kennis komen maken bij
verschillende (sport) verenigingen. Tik hard heeft daar ook aan meegedaan, een paar
kinderen hebben hier gebruik van gemaakt. Uiteindelijk is één van hen lid geworden.
Op een aantal scholen (Dreumel, Alphen) is het table star project nog uitgevoerd tijdens de
gymlessen.
T: Toernooien:
Tik harders hebben aan verschillende toernooien elders meegedaan maar het toernooi van
het jaar is toch altijd nog ons eigen toernooi in maart. In totaal deden daar 111 deelnemers
aan mee. Alles liep gesmeerd, we kunnen terugkijken op een geslaagd toernooi. Het
herfsttoernooi voor de jeugd hebben we dit jaar voor het eerst op een avond gehouden. Het
kan zijn dat de wat lagere opkomst daarmee te maken heeft. Ondanks dat waren de
deelnemers enthousiast en kon er lekker veel gespeeld worden.
U: Uitbreiding van het VTC:
In 2013 was de officiële opening van het vernieuwde VTC. Natuurlijk waren we daarbij als
vaste gebruiker. We kunnen in Wamel trots zijn op de accommodatie die, met behulp van
veel vrijwilligers, tot stand is gekomen.
V: Verdienstelijk wamelnaar:
In januari werd Jet gehuldigd als verdienstelijk Wamelnaar. Hierbij waren veel Tik harders
aanwezig. Anthony nam in 2013 het voorzitterschap van de oude gierpont over van Hans
Janssen. Ook hier de felicitaties voor onze clubgenoot.
W: Wamel:
Wamel in het nieuws, zomer in Gelderland kwam dit jaar live vanuit Wamel. Ondanks de
regen veel enthousiasme en een grote opkomst.
X: Xandra:
Xandra heeft jarenlang vol overgave een jeugdteam begeleid en daarbij heel wat kilometers
gemaakt (zelfs tot in Denemarken). De band die ze daardoor met de teamleden opbouwde
reikt verder dan alleen het tafeltennissen. Nu zijn het haar teamgenoten.
Y: Yoga 2.0:
De verbeterde en snelle variant waarbij diverse (huis) vrouwen op opzwepende beats
stampvoetend kenbaar maken dat de stilte op dinsdagavond voorbij is. Met Jolanda hebben
wij een fanatiek deelneemster aan deze avonden en wie weet gaan er nog meer volgen in
2014!
Z: Zieken:
Een aantal leden hebben in het afgelopen jaar te kampen gehad met gezondheidsklachten
(of zelf of binnen de familie). We hopen dat het in 2014 beter met hen gaat. We willen in dit
kader even speciaal aandacht vragen voor Rien, ons oudste lid. Rien heeft in 2013 hele
periodes gehad waarin het niet goed met hem ging. Hij heeft daarvoor hulp gehad en in
december kwam Rien weer thuis. Wij hopen Rien dat we je in 2014 weer regelmatig zien in
het VTC op onze clubavond.

