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POLSSLAG 
CLUBBLAD VAN DE MEERKERKSE TAFELTENNISVERENIGING MTTV 

33ste jaargang, jaar 2015, uitgave 04. 
 

 

 
In deze uitgave o.a. 

Vaste rubrieken o.a.: 

 Evenementenkalender 

 Jarigen 

 Overzicht adverteerders 

 De voorzitter schrijft 

 Competitie: wedstrijdverslagen, standen en resultaten 

 Uit de bestuurshoek 

 Van de redactie 
 
en verder……….. 

 Verhaal uit de oude doos 

 The Electric Brae 

 Impressie ELAR toernooi 

 Citaten en wijsheden 

 Goede oude tijd 

 Kerstverhaal 

 Patatje (taal) oorlog 

 Impressie Lekpongerstoernooi 

 Detail informatie over plastic ballen per 01-01-2016 
           
en nog veel meer…. 

 
Kopij de Polsslag uiterlijk 26 maart 2016  inleveren bij de redactie of per  

e-mail naar: 
 red_polsslag@hotmail.com

Redactie en lay out : Wim de Vries Tel. 0183-351471 

Advertentie verzorging : Victor Bongaards Tel. 06-46050004 

Inbinden en eindafwerking : www.clubbladprinten.nl  

Bezorging : redactie en diverse leden  

Website : www.mttvmeerkerk.nl   

Website lay out : Arie Verduin Tel. 0183-601688 
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Meerkerkse Tafeltennis Vereniging MTTV.  

                 Opgericht 10 juni 1982. 

 

Voorzitter:  

Jeroen Peek  

W. van Haeftenstraat 26  

4133 JB Vianen 

tel       : 0347-373044 

e mail  : voorzitter@mttvmeerkerk.nl  

 

 

Secretaris: 

Truus de Goeij 

Patrijs 13 

4231 EG Meerkerk 

tel       : 0183-352159 

e mail  : secretaris@mttvmeerkerk.nl 

 

 

Penningmeester: 

Richard de Rijk 

Vondellaan 99 

2985VR Ridderkerk 

tel       : 06-20549487 

e mail  : penningmeester@mttvmeerkerk.nl  

 

 

Wedstrijdsecretaris: 

Arie Verduin 

Akkerwinde 3 

4233 JD Ameide 

tel       : 0183-601688 

e mail  : wedstrijdsecretaris@mttvmeerkerk.nl       

 

 
 
 
 

Jeugdzaken: 

Henk Huijzer  

Graaf Adolflaan 3-I hoog 

3708 XA Zeist 

tel       : 06-30138467 

e mail  : henkhuyzer@hotmail.com 

 

Ere voorzitter : Wim de Vries Pr. Beatrixstraat 17 4231 AM Meerkerk 

Ere leden : Lex Tump Zouwendijk 35 4231 CA Meerkerk 

   Theo Vogelaars Overwaard 16 4205 PB Gorinchem 

   VictorBongaards Pr. Margrietstraat 9 4231 AT Meerkerk 

Lid van Verdienste : Jarno Stuij Masada 21 4145 ND Schoonrewoerd 

mailto:voorzitter@mttvmeerkerk.nl
mailto:secretaris@mttvmeerkerk.nl
mailto:penningmeester@mttvmeerkerk.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@mttvmeerkerk.nl
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Adverteerders in alfabetische volgorde: 
Ambachtelijke Slagerij slagerij   Meerkerk 
Astra toerkoop reisbureau   Leerdam 

Bovekerk feestzaal en evenementen    Meerkerk 
Capelleveen B.V. installatietechniek, loodgietersbedrijf        Meerkerk 
Cases & Interior interieurbouw en cases  Meerkerk 

Deventer van, Frank stukadoorsbedrijf  Meerkerk   
ELAR verkeers(rij)school                                   Lexmond 

HUBO klusmarkt    Meerkerk 
Grijn van de bakkerij   Meerkerk                                                    
Halte de cafetaria  Meerkerk                                             

Koenders automatisering  Meerkerk                                  
Leeden van der tweewielers  Meerkerk 

Meerkerk Assurantiën risico beheer en financiële diensten         Meerkerk 
Onderhuis ’t   bloemen en planten                                Meerkerk 
Opticiën de, ten Voorde deskundig advies horen en zien                  Meerkerk 

Plus Meerkerk supermarkt                                Meerkerk 
Skledar  & Brandwijk B.V. steenhouwerij/natuursteenhandel            Meerkerk 

Snelle Pieper de aardappelen, groenten, fruit  Meerkerk 
Stoepje ’t warme bakkers van de markt  Meerkerk 
Stoof de dorpshuis  Kedichem 

Trudy & Arien hairstylistes                                  Meerkerk 
Univé Leksprong verzekeringen en hypotheken                 Leerbroek 

Verhoef B.V. hei-,hijs –,en grondwerken                  Meerkerk 
Vink Schilderwerken schilderwerken en bouwonderhoud           Meerkerk 

Watermolen de bloemenwinkel      Meerkerk 
 
Op onze website met link naar: 

ELAR verkeers(rij)school    Lexmond 
Electrisch Mobiel.nl e-bikes, scooters, laadpalen etc.  Meerkerk 
     

 
De advertenties worden in zwart afgedrukt. Voor de digitale publicatie kunnen de 

advertenties in kleur worden opgenomen.  
Heeft u interesse: 
stuur dan een originele liefst digitale versie van de advertentie naar de redactie of neem 

contact op met Wim de Vries. 
 
Voor speciale (reclame)boodschappen reserveren wij graag ruimte in de Polsslag. Voor 
nadere informatie contact opnemen met de redactie. 

 
Koop of informeer bij onze adverteerders!                

 
 
Steun MTTV en maak kans op mooie (geld)prijzen(zie 

elders in de Polsslag).  
 

 
Kopij uiterlijk 26 maart 2016 inleveren bij de redactie of per e-mail naar: 

 red_polsslag@hotmail.com 

 

mailto:red_polsslag@hotmail.com
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De voorzitter schrijft……………….. 

Beste allemaal, 

De feestdagen en het nieuwe jaar staan 

weer voor de deur. Tijd om even bij te 

komen, stil te staan bij het vorige en 

vooruitkijken naar het volgend jaar. 

Op sportief gebied was het afgelopen seizoen wisselend. Team 1 en 2 

degradeerden uit de vierde klasse. Team 4 was met een kampioenschap in 

de zesde klasse het grote lichtpunt. Met uitstekende persoonlijke resultaten 

mogen zij het volgend jaar in de vijfde klasse laten zien. 

Vanwege minder aanmeldingen voor de volgende competitie worden team 

1 en 2 in de komende voorjaarscompetitie samengevoegd. Alle drie de 

teams spelen dan dus in de vijfde klasse. Helaas is de tendens van minder 

competitieteams ook bij ons gaande. Neemt niet weg dat we er met zijn 

allen gewoon weer een gezellig seizoen van gaan maken. 

Erg leuk is de ontwikkeling van de “lokale avond-toernooien.” In Ameide 

is sinds een aantal jaren de “Paardenmarkt-bokaal” gewijzigd in het 

“Lekpongerstoernooi.” In tegenstelling tot vroeger wordt dit toernooi nu 

gespeeld buiten de competitieweken. En dat is te merken. Er is veel 

belangstelling. Tijdens de editie van vorig jaar werd er tegen Tavernie 

gezegd dat zij ook maar eens wat moesten organiseren. En zo geschiedde. In 

het voorjaar kende dit toernooi zijn eerste editie. 

Nu werd er door een aantal MTTV-ers geopperd dat wij naast het Elar-

toernooi ook nog een lokaal avond-toernooi moeten gaan houden. De eerste 

gedachten gaan uit naar een “seizoens-openingstoernooi,” wat dan 

omstreeks eind augustus, begin september zal plaats moeten vinden. Alle 

input en gedachten zijn natuurlijk welkom. 

Deze informele (en gezellige) toernooien doen het goed. Ze moeten 

natuurlijk wel goed verdeeld worden over het seizoen. 

Genoeg om voor volgend jaar weer naar uit te kijken.  

 

Voor nu wens ik iedereen fijne feestdagen en een goed, gezond en sportief 

2016. 

 

Jeroen Peek 
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Agenda en evenementenkalender. 
25-12-2015(vrijdag) geen speelavond 
29-12-2015(dinsdag) ZSK 2016 

30-12-2015(woensdag) oudjaartoernooi team 3 
 
01-01-2016(vrijdag) geen speelavond 

13-01-2016(woensdag) clubkampioenschap enkel senioren 
15-01-2016(vrijdag) clubkampioenschap enkel senioren 

20-01-2016(woensdag) clubkampioenschap enkel senioren 
22-01-2016(vrijdag)  clubkampioenschap enkel senioren 
 

09-02-2016 (dinsdag) jaarlijkse algemene leden vergadering 
 

Onze jarigen…………………………… 
07-01-2016   Truus de Goeij 

 
02-02-2016   Victor Bongaards 

11-02-2016   Gerard van Buuren 
14-02-2016   Jan van Duin 
 

01-03-2016   Arie Verduin 
 

 
Allen(vast) van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in goede gezondheid 

toegewenst! 

 
Van de redactie.  
Afscheid. 
In 2007 heb ik de redactie van de Polsslag van Victor 
Bongaards overgenomen. In de loop der jaren heeft 

ons clubblad door o.a. internet en meer grafische 
mogelijkheden een nog betere uitstraling gekregen. Door 

het blad via een internet bedrijf te laten afdrukken en 
binden was het tijdrovende “doe het zelf drukken etc.” niet 

meer nodig. Een verademing. Daarnaast zijn de kosten ook aanzienlijk verlaagd waardoor 

meer opbrengst. Helaas is, mede door de crisis, dit voordeel zo goed als teniet gedaan 
door opzeggingen van adverteerders. Er blijft gelukkig voldoende “profit” over om 

hiervoor inspanning te leveren. 
In de aanhef heb ik de kreet “ONS CLUBBLAD’ gebruikt. Helaas is dit mijn grote 
teleurstelling geworden. In de afgelopen jaren heb ik meermaals om copy van de leden 

gevraagd. Op een spaarzame reactie na te vergeefs. In het afgelopen jaar heb ik de druk 
opgevoerd en geprobeerd duidelijk te maken dat het clubblad door en voor de leden tot 

stand moet komen. Helaas is dit niet overgekomen. 
Met pijn in het hart heb ik daarom besloten om per 01-01-2016 met de redactie van de 

Polsslag te stoppen. Er is gelukkig nog ruim de tijd om een nieuwe redacteur te vinden. 
Uiteraard zal ik mijn medewerking verlenen om e.e.a. over te dragen. 
Tot slot wens ik iedereen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond, 

sportief en voorspoedig 2016. 
 

Wim de Vries 
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MTTV bestuurlijk nieuws. 

 

Vanuit het bestuur. 
De laatste bestuursvergadering van dit jaar is inmiddels geweest. We zijn druk geweest 
met het bezoeken van bijeenkomsten en vergaderingen.Arie en Truus zijn tweemaal 

naar het gebruikersoverleg van de Linde geweest en Richard is naar de ALV van de 
NTTB geweest. Ook hier gaat er op bestuurlijk gebied het e.e.a. wijzigen. De 

afdelingsbesturen gaan grotendeels verdwijnen en er worden meer commissies 
gevormd.  
Tafeltennisballen: 

We moeten nu echt nieuwe ballen gaan bestellen waarbij we vooral moeten letten op 
de datum wanneer ze gemaakt zijn. Dit moet na 1 september 2015 zijn.  

MTTV shirts: 
De nieuwe shirts gaan besteld worden. Geef dus allemaal zo snel mogelijk je maat door 

aan Jeroen.  
Voorjaarscompetitie 2016: 
De opgave voor de voorjaarscompetitie moet de deur uit. Helaas stoppen er 4 leden 

met competitie spelen. We gaan dus terug naar 3 teams.  
ELAR toernooi: 

Het Elartoernooi is gelukkig erg succesvol geweest.   
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering: 
Ook hebben we vast gesproken over de aankomende Algemene Ledenvergadering. 

Groot probleem blijft toch wel de jeugd en ons clubblad. Kunnen we de zaalhuur nog 
wel opbrengen? Richard gaat het allemaal op papier zetten.  

 
Namens het bestuur wens ik iedereen hele fijne en gezellige feestdagen en zie jullie 
graag op het oudjaartoernooi. 
 
Truus 

 
NTTB nieuws. 

Definitieve invoering niet-celluloid bal per 1 januari 2016. 
Het Hoofdbestuur heeft tijdens haar vergadering op 11 november besloten om het 
verplichte gebruik van de niet-celluloid bal niet langer uit te stellen. Dat betekent dat 

per 1 januari 2016 alle competities en toernooien in Nederland met de niet-celluloid bal 
moeten worden gespeeld. Hiermee is Nederland een van de laatste ITTF aangesloten 
bonden die de bal voor alle competities invoert na de internationale 

introductie in juli 2014. 
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Vervolg pagina 9. 
De ITTF voerde op 1 juli 2014 de niet-celluloid bal in voor alle internationale toernooien 

zoals WK’s, EK’s, Olympische Spelen en World Tours. De verandering van grondstof 
voor de tafeltennisbal is een gevolg van het besluit van het IOC om de Olympische 

Spelen milieuvriendelijker te maken. Het celluloid waarvan de ‘oude bal’ is gemaakt is 
een milieuvervuilende stof die tevens zeer brandbaar is. De ITTF introduceerde de niet-
celluloid bal en diverse fabrikanten besloten hierop de grondstof plastic te gebruiken. 

In principe kan een tafeltennisbal van allerlei stoffen gemaakt worden, zolang deze 
maar aan de eisen van de ITTF voldoen. 

 
De eerdere besluiten van het Hoofdbestuur om het gebruik van de niet-celluloid bal uit 
te stellen zijn op basis van twee factoren genomen: de beschikbaarheid en de kwaliteit 

van de nieuwe bal. Sinds enkele maanden zijn de 3-sterren, 1-ster en trainingsballen 
van diverse merken meer dan voldoende beschikbaar. Ook de kwaliteit van de nieuwe 

producties ballen is sterk verbeterd ten opzichte van de eerste niet-celluloid ballen en 
naar verwachting wordt de kwaliteit in de komende maanden nog beter gezien de 
steeds hogere eisen die de ITTF aan de niet-celluloid ballen stelt. 

 
Daarnaast gaat het Hoofdbestuur zich ervoor inzetten om zo spoedig mogelijk 1-ster 

ballen goed te laten keuren voor de afdelingscompetitie. Voor de 3-sterren ballen die 
tijdens nationale toernooien en in de landelijke competitie worden gebruikt geldt de 

lijst met goedgekeurde ballen van de ITTF. 
 

Achtergronden en detail informatie over de niet celluloid bal. 
Waarom een andere bal? 
In eerste instantie gaf de Internationale Tafeltennisfederatie ITTF aan dat de zeer 

milieuonvriendelijke productie van celluloid de nieuwe bal noodzakelijk maakte. 
Later heeft de ITTF-president Adam Sharara toegegeven wat de werkelijke reden was: 
het spel te vertragen en zodoende kijkersvriendelijker te maken. Hij zei bijvoorbeeld: 

 “Als je Chinese spelers bezig ziet, kun je de bal nauwelijks volgen. Het spel moet 
langzamer. … Ik denk dat de nieuwe ballen een grote verandering voor de sport 

betekenen.” 
 

Is er onderzoek gedaan naar de effecten van de plastic bal? 
De afgelopen decennia zijn er al de nodige veranderingen in de tafeltennissport 
geweest. Dus als iemand als Adam Sahara aangeeft ‘een grote verandering’ te 

verwachten, dan roept dat vragen op. Welke veranderingen brengen de nieuwe ballen 
mee? Het Duitse ESN heeft in opdracht van de Materiaalcommissie van de ITTF 

onderzoek gedaan naar de effecten. 
Ze hebben de plastic ballen vergeleken met celluloid ballen en daarbij gelet op het 
verschil in opstuiten en de spelersbeleving. 

 
Kort samengevat: 

1. De plastic ballen stuiten hoger op. Daardoor is hij makkelijker om op te reageren,   
maar ook moeilijker om het spel kort te houden. 
2. Lagere snelheid. De plastic ballen zijn iets groter, maar ook iets lichter en/of er is 

meer luchtweerstand door het materiaal iets minder glad is. 
3. Er zit minder spin in. 

 
 
 

 

http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/interview-met-achim-sialino-over-de-nieuwe-plastic-ballen/
http://www.dohastadiumplusqatar.com/level-playing-field/
http://www.esn-tt.de/
http://tabletennisengland.co.uk/wp-content/uploads/2013/04/Poly_Celluloid_Balls_Testing.pdf
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Vervolg pagina 10. 
Waarin staan de eisen aan een tafeltennisbal beschreven? 

In de ITTF_Technical Leaflet T3 (voor het gemak verder ‘T3’ genoemd) staat voor 
fabrikanten beschreven waaraan een tafeltennisbal moet voldoen en hoe dit wordt 

gemeten, zowel voor celluloid en niet-celluloid (plastic) ballen. 
 
Tijdelijke specificaties voor gewicht, stuithoogte en hardheid. 

Het uitgangspunt bij de introductie van de plastic bal was dat speel-eigenschappen van 
de plastic bal vergelijkbaar of identiek zouden moeten zijn aan de celluloid bal. 

In T3 schrijft het ITTF Equipment Committee: 
 “We zijn ons ervan bewust dat een aantal specificaties uit dit document moeilijk te 
benaderen is door niet- celluloid ballen. Het Comité is daarom bereid een compromis te 

accepteren die het mogelijk maakt ballen goed te keuren waarvan de 
speleigenschappen vergelijkbaar of identiek zijn aan ballen die op dit moment zijn 

goedgekeurd.” 
Om dit te bereiken zijn de oorspronkelijke specificaties tijdelijk ruimer dan de eisen 
aan celluloid ballen. De specificaties waaraan moet worden voldaan, laten de 

verschillen tussen celluloid en plastic ballen zien: 

 
Celluloid 

Non-celluloid 
(plastic) 

Opmerking 

Gewicht 2,67 – 2,77 g 2,65 – 2,82 g 
 

Diameter 39,5 – 40,5 mm 40,0 – 40,6 mm 
 

Bolvormigheid < 0,35 mm < 0,25mm Verschil in diameter 

Stuithoogte 240 – 260 mm 237 – 265 mm Vanaf 305 mm hoogte 

 

Tot wanneer gelden de huidige specificaties in T3? 
De tijdelijke specificaties voor de plastic bal zijn op 2 mei 2014 ingevoerd op de ‘board 
of directors’ meeting in Tokyo. Voor de plastic bal (non celluloid bal) gelden de 

specificaties tijdelijk tot 1-1-2016. 
 

Waarom zijn er tijdelijke (ruimere) voorschriften? 
ITTF vindt het praktische aspect van de beschikbaarheid van ballen te belangrijk en wil 
die niet ten koste laten gaan van de kleine, maar tijdrovende laatste aanpassingen. 

 
Zijn ballen die voor 1-1-2016 zijn gekocht ook nog geldig als er straks nieuwe 

specificaties komen? 
Dr. Torsten Küneth van de materiaalcommissie reageerde op deze vraag met: “Maak je 

geen zorgen. Die ballen worden niet illegaal. In onze voorschriften staat dat alle 
verpakkingen een code moeten hebben met een productiedatum. In onze 
testprogramma’s zal met die data rekening worden gehouden. Als ballen voor 1 januari 

2016 zijn geproduceerd zullen de ruimere eisen gelden, ook als de test pas na die 
datum wordt uitgevoerd. Als ze na 1 januari 2016 zijn geproduceerd gelden de nieuwe 

eisen. Maar goedgekeurde ballen worden niet ineens ongeldig omdat een bepaalde 
datum is verstreken.” 
Hoe weet je of een bal door de ITTF is goedgekeurd? 

Op de website van het ITTF staat een lijst met goedgekeurde ballen. Op deze lijst staat 
bij iedere bal een approval-code. 

b.v. de Tibhar 40+ SYNTT*** (plastic with seam) heeft approval-code ITTF-118-B-
04/14 ITTF-118 betekent dat dit de 118e door ITTF goedgekeurde bal is. 04/14 
betekent dat de bal in april 2014 is getest. 

http://nttc.nl/wp-content/uploads/2015/05/ITTF_T3.pdf
http://ooakforum.com/viewtopic.php?f=69&t=26354&start=30
http://www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=balls
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Vervolg pagina 11. 
Wanneer is een bal gemaakt? 

Op elke verpakking hoort een stempel te staan wanneer de ballen zijn gemaakt. 
Er staat echter geen MM-YY (maand maand – jaar jaar) stempel maar b.v. XFAE. In T3 

staat de uitleg van deze code: 
De datumcode bestaat uit vier karakters: de eerste twee voor de maand en de laatste 
twee voor het jaar. De maand en het jaar worden gecodeerd door gebruik te maken 

van de hoofdletters A tot I (A = 1; B = 2; etc. tot I = 9; X = 0). 
XFAE is dus juni 2015 

 
Waarom staan ‘Selected Quality’ en J.T.T.A.A. (nog) niet op de verpakking van 

de plastic bal? 
J.T.T.A.A. = Japanese Table Tennis Association Approved, was altijd hét 

gerespecteerde merk van kwaliteit. 
Bij de celluloid bal stond dit stempel nog op de verpakking, net zoals de term ‘ selected 
quality’ maar op de huidige verpakking van de plastic ballen (nog) niet. 

 
 

Waarom ziet de ITTF hiervan af?  
Op dit moment weet alleen de fabrikant het antwoord. 

 
Waaraan kun je een plastic bal herkennen? 
In de merknaam en op de plastic bal zelf moet de term ’40 +’ voorkomen. Als je geen 

‘40+’ op de bal ziet staan dan is het geen plastic bal. 

 
 
Waarom gaan de plastic ballen sneller kapot dan celluloid? 
Dit kan te maken hebben met de verhouding tussen het gewicht en de diameter van de 

plastic bal. 
Zoals blijkt uit de specificaties is de plastic bal groter dan de celluloid bal. Uit 

onderzoek blijkt dat in de praktijk de diameter met +/- 0,5 mm is toegenomen. 
Dit is een oppervlaktetoename van 2,57%. Het gewicht van de bal mag volgens de 
specificaties maar 0,05 gram meer wegen: dat is 1,8% meer dan de celluloid bal. 

Als het oppervlak met 2,57% toeneemt en het gewicht met maar 1,8%, dan wordt de 
dikte van de plastic bal dunner. Dat verklaart waarom ze makkelijker stuk gaan. Het 

lijkt er dan ook op dat de gewicht/diameter ratio van de plastic ballen momenteel 
verkeerd is. Van alle specificaties is het gewicht het grootste probleem. 

http://nttc.nl/wp-content/uploads/2015/05/selected-quality.jpg
http://nttc.nl/wp-content/uploads/2015/05/nittaku-bal-40-.jpg
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Vervolg pagina 12. 
Het lijkt dan ook raadzaam om de fabrikanten eerst ruimte te geven om zelf een plastic 

bal te maken die ‘vergelijkbaar of identiek’ zou moeten spelen als de celluloid bal. Als 
dat gelukt is, maak dan pas de specificaties op waaraan de bal moet voldoen en niet 

(zoals nu is gebeurd) andersom. 
 

Conclusie van de redactie: 
De niet celluloid bal is per 01-01-2016 definitief verplicht maar de fabrikanten zijn er 

nog niet uit en krijgen de ruimte(al vanaf 2014) om de bal “vergelijkbaar of identiek” 
te maken. 

 

Teamindeling voorjaarscompetitie 2016 

MTTV 1  (4e of 5e klasse, vrijdagavond 20:15 uur) 

Gerard van Buuren (aanvoerder) 

Jan van Duijn 

Jeroen Peek 

Stef van de Bilt 

 

MTTV 2  (5e klasse, vrijdagavond 20:15 uur) 
Wim de Vries (aanvoerder) 
Theo Vogelaars 
Theunis Buijzer 
Lek Tump 
 
MTTV 3  (5e klasse, woensdagavond 20:00 uur) 

René Vermeer (aanvoerder) 

Truus de Goeij  

Arie Verduin 

Richard de Rijk 

OUDJAARTOERNOOI 
WOENSDAG  

30 DECEMBER 2015 
 

 
 
Organisatie   : team 3 
Groep    : senioren 
Aanvang   : 20.15 uur 
Inschrijven  : niet nodig 
Inschrijfgeld  : geen 
 
Na de sportieve inspanning brengen we een toast 
uit op een gezond, goed en sportief 2016. 
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The Electric Brae. 
Ten zuiden van Ayr loopt de A719 langs een schilderachtige kust met enkele geweldige 
uitzichten naar de Isle van Arran en Ailsa Craig. Via een afslag kom je via een 
binnenweg in  het mooie dorp Dunure en haar geruïneerde kasteel. Terug op de A719, 

iets meer dan een mijl ten zuiden van Dunure, draait de 
weg scherp het binnenland in, met een prachtig uitzicht 

vanaf de hoek over Culzean Bay naar Culzean Castle.  

 
Verder het binnenland in, 

daal je via de cliffside 
“Croy Brae”, een kwart 

mijl. Aan de Croy Brae 
ook wel door de 
Victorianen "The Electric 

Brae" genoemd, werden 
*gravitationele krachten 

toegekend aan een soort 
van elektrische aantrekkingskracht van het offshore 
eiland Arran. 

Dit omdat je denkt omhoog te gaan terwijl je 
eigenlijk naar beneden gaat en andersom. 

 
Electriciteit was destijds een nagenoeg genoeg 
nieuw fenomeen waardoor vele ongewone dingen 

werden toegeschreven aan  mysterieuze electrische 
eigenschappen.  
 
 
Om de “omgekeerde zwaartekracht” te beleven stopte men op deze weg. Het is dan 

ook een vreemde ervaring om een helling zonder gas te geven “naar boven” te rollen 
en bergafwaarts terug te moeten schakelen om naar “beneden” te rijden. Naarmate 

het verkeer toenam en de “The Electric Brae” meer bekend werd nam de South 
Ayrshire maatregelen om de veiligheid  

te verbeteren.  
 
De waarheid is overigens minder mysterieus. Op de geplaatste steen wordt uitgelegd 

dat het effect het resultaat is van een optische illusie. Het einde van de weg in het 
binnenland van dit gedeelte van de weg is eigenlijk 17 voet hoger dan aan de 

kustzijde. Het is een verschil van 1 op 86 voet. Daarnaast lijkt door de ligging van het 
omringend heuvelig landschap de helling van de weg tussen de 
kust en het binnenland tegenovergesteld te liggen. 

 
De illusie is krachtig en het effect bizar raar, zelfs als je weet 

wat de oorzaak is.  
 
Helaas is het vrijwel onmogelijk deze illusie fotografisch in 

beeld te brengen. 

 

*Gravitationele krachten:  

de kracht die de wederzijdse aantrekking van massa  veroorzaakt. 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.undiscoveredscotland.co.uk%2Fayr%2Fayr%2Findex.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.undiscoveredscotland.co.uk%2Farran%2Farran%2Findex.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.undiscoveredscotland.co.uk%2Fdunure%2Fdunure%2Findex.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.undiscoveredscotland.co.uk%2Fdunure%2Fdunurecastle%2Findex.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.undiscoveredscotland.co.uk%2Fdunure%2Fdunure%2Findex.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http%3A%2F%2Fwww.undiscoveredscotland.co.uk%2Fmaidens%2Fculzeancastle%2Findex.html


17 

 

Overleg gebruikers de Linde. 
Afgelopen periode is er tweemaal overleg geweest tussen Gemeente – gebruikers van 
de sporthal /Lindezaal – beheerders van De Linde. 

Het is goed dat er overleg is en dat iedereen aan kan geven wat er goed is en wat er 
eventueel beter kan. 

Eén van de punten was de schoonmaak en daar zijn we allemaal medeschuldig aan. 
De gemeente moet zorgen voor goede regels voor schoonmaak – hygiëne. De 

beheerder kan dit dan uitvoeren. De sporters moeten zelf hun troep opruimen. Thuis 
laat je ook niet alles achter je kont slingeren.  
 

Dus… lege flesjes…kapotte balletjes…etc. laat het niet in de zaal of kleedkamer liggen 
maar gooi het in de afvalbak. 

 

OMDAT JE MOEDER  

HIER NIET WERKT,  

MOET JE ZELF JE 

TROEP 
OPRUIMEN! 

 

 
 
 

 
Spelers: 

Gerard van Buuren(aanvoerder), Ruud Muilwijk, Jan 
van Duijn en Piet Copier 
Klasse/Poule: 
4e klasse/Poule I 
Speelavond: 

Woensdag 
 

 

 
 

MTTV 1 – Papendrecht 7 (23 september) 
Verslag: Jan van Duijn 
Een op voorhand lastige tegenstander, want dit team was als degradant uit de 3e 

klasse bij ons ingedeeld. Naar later bleek de terechte kampioen, maar de 2-8 uitslag 
was wel iets teveel van het goede. In een gelijk opgaande strijd viel het kwartje helaas 

wat veel de verkeerde kant op deze avond. 
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Vervolg pagina 17. 
Wat me echter in ruim 30 jaar als actief (ik bedoel dat ik mee deed, niet dat ik zoveel 

beweeg….) competitiespeler nog niet was overkomen, maakte ik deze avond mee: een 
huilende tegenstander. 

En ik keek niet eens boos, terwijl de winst ook nog richting dezelfde tegenstander ging 
helaas. 
Uiteindelijk wisten alleen Gerard en Ruud een punt uit het vuur te slepen deze avond; 

ik moest me tevreden stellen met een vernietigende blik en de tranen. 
 

MTTV 1  - Drivers 4 (30 september) 
Verslag: Gerard van Buuren 

Ruud bijt het spits af tegen Martijn Boxman. Helaas verliest hij 
in drie sets. Omdat Martijn de volgende ochtend op tijd op moet 
staan (04:00) en niet vanuit een gezellig avondje Meerkerk in 

één keer door wil rijden naar zijn werk, speelt hij drie 
wedstrijden achter elkaar. Jan is zijn volgende tegenstander. 

Kennelijk wil Martijn niet te moe worden, want ook deze wint hij 
in drie sets. Vervolgens pakt hij ook Gerard in en wint hij in drie 
sets. Martijn wint dus knap drie wedstrijden in drie sets achter 

elkaar.  
In de dubbel vechten Jan en Gerard voor het eerste punt. 

Tevergeefs. 4-0 achter.  
Ruud weet zijn tweede wedstrijd niet te winnen van Ewout Visser. Waar Jan in vijf sets 
verliest van Leen Rietveld, weet Gerard eindelijk het eerste punt van de avond binnen 

te slepen tegen Ewoud. Wel in vijf sets, maar het punt telt evengoed. Vervolgens Ruud 
tegen Leen. Deze pot gaat in drie sets verloren. Jan verliest zijn derde partij kansloos 

van Ewoud. Gerard wint zijn laatste partij van Leen, waardoor de eindscore op 2-8 
uitkomt.  
 

Dordrecht 4 - MTTV 1(8 oktober 2015) 
Verslag: Ruud Muilwijk 

Vandaag reizen we af naar Dordrecht, met Jan Gerard en Ruud. 
Onze tegenstanders zijn: Cor, Ramin en Annelies. 

Twee zware tegenstanders en een onbekende Dame! 
Jan bijt de spits af tegen Ramin, maar verliest in drie sets! 
Ruud maakt het spannend, maar verliest toch in vijven, van Cor. 

Gerard tegen Annelies, levert de eerste punt op, winst in drieën. 
De dubbel Gerard/Jan  12-10, 11-8 en 12-10 verlies. 

Met een achterstand van 3-1 gaan we eerst maar wat drinken! 
Na de pauze, weet Gerard nog knap te winnen van Ramin. 
Gewoon in drieën, er was strijd, maar met 11-9, 11-8 en 17-15 ons tweede punt. 

Jan verliest ook zijn andere partijen. 
Ruud weet nog van Annelies te winnen en zo sluiten we de avond af met een verlies 

van 7-3 . 
Weliswaar een gezellige avond, maar met een negatief resultaat! 

Hopelijk kunnen we dit thuis rechtzetten!!! 
 

Wijsheden voor de jeugd: 

 Volwassenen verklaren de oorlog. De jeugd moet vechten en sterven. 

 Aan de jeugd de toekomst. Sterkte allebei. 
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Vervolg pagina 18. 

Gorkum 5 – MTTV 1 (21 oktober 2015) 
Verslag: Jan van Duijn 
Op een regenachtige woensdagavond togen Gerard en Jan op de fiets richting de 

speellocatie van deze avond. Ook een keer een warming-up dachten we, komt het vast 
goed. Nou, dat kwam het dus eigenlijk niet. Aangekomen en ingespeeld kregen we 

bericht van Piet dat hij te ziek was om te spelen. Een invaller regelen was wat aan de 
late kant, dus we begonnen met een 3-0 achterstand. 
Na winst van Gerard en de dubbel (en een verliespartij van Jan tussendoor) leek een 

gelijkspel nog wel haalbaar.  
Helaas verloren Gerard en Jan de eerstvolgende twee wedstrijden, en was het verlies 

definitief. Dat de laatste 2 wedstrijden van degradatiekandidaat no 1 alsnog werden 
gewonnen was gevoelsmatig slechts een pleister op de wonde. Pas aan de bar werd het 

met een gezellige tegenstander echt een beetje leuk……….. 
 
MTTV 1 – Sliedrecht Sport 4 (28 oktober) 

Verslag: Piet Copier 
Thuis tegen Sliedrecht, die dik boven ons staan, maar Piet is goed op dreef en wint de 

1e partij vrij gemakkelijk. 
Het vervolg is minder, daar zowel Jan als Ruud hun 1e partij in een lange 5- setter zien 
verliezen. 

Na een verloren dubbel staat het ineens 1-3 bij de rust. 
Zowel Jan als Ruud presteren het na de thee om nogmaals een lange 5-setter te 

verliezen. 
Terwijl Piet & Ruud nog een puntje weten binnen te halen staat Jan eind van de avond 
met lege handen, terwijl hij toch enorm op dreef was om de tegenstander uit zijn spel 

te halen. 
Resultaat: 3-7 verlies 

 
Papendrecht 7 – MTTV 1 (6 november) 
Verslag: Piet Copier 

Uit naar de kampioenskandidaat, Papendrecht. 
Ik wil het, gezien het resultaat deze avond, alleen bij wat statistieken houden ditmaal: 

Aantal 3-setters: 7, waarvan winst: 0 
En 4-setters: 3 ,waarvan winst: 1 
5-setters?:  NUL!! 

Winstpartijen totaal:  1, klasse Ruud 
Tijdstip thuis: Middernacht, zelfs bij thuiswedstrijd onmogelijk 

Resume: Maatje te groot 
Resultaat: 9-1 verlies 
 

Drivers 4 – MTTV 1 (20 november) 
Verslag: Jan van Duijn 

In de voor mij laatste competitiewedstrijd van dit seizoen (dacht ik toen; ik heb nog 
een dubbel tegoed blijkt later) komen een snotterende Gerard en flink afbouwende Piet 

samen met mij het van de oliebollenlucht vergeven speellokaal van Drivers binnen 
(OKK blijkt een oliebollenactie te hebben….) 
Waar Gerard sputterend en proestend een verdienstelijke score van 2 partijen weet te 

halen, afbouwpiet er 1 weet te winnen, haal ik de inmiddels vertrouwde  “0” maar weer 
eens binnen.  

Na afloop nog gezellig wat gedronken en een tosti genuttigd.  
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Vervolg pagina 19. 
Verbazingwekkend hoogtepunt van de avond (vond ik) dat de aanwezige barbediening, 

bestaande uit twee dames van toch minimaal mijn eigen leeftijd, geen idee hadden hoe 
een tosti te verwarmen. 

Ok, ik speel slecht tafeltennis, maar wat is nu erger………………… 
                    
MTTV 1- Dordrecht 4(25 november 2015). 

Verslag: Ruud Muilwijk. 
Vandaag thuis tegen Dordrecht, we hebben wat goed te maken. 

Uit verloren we daar met 7-3, dus…… 
We starten met onze sterkste opstelling, met Piet, Gerard en Ruud. 
Onze tegenstanders zijn: Ramin, Annelies en Ben. 

Voor mij een nieuw gezicht, maar ik begrijp dat Ben trainingen geeft in Dordrecht! 
En deze avond is hij ook aan het coachen! 

Wat voor Piet niet gunstig uitpakt. 
Piet, tja wat zal ik zeggen…Hij heeft zijn avond niet en verliest deze avond alle drie zijn 
partijen! 

Aangezien het voorlopig zijn laatste competitiewedstrijd is, had hij het graag anders 
gezien! 

Ook de dubbel Gerard/Jan, gaat ten onder. 
Ruud dan, maar ook Ruud komt niet verder dan 1 winstpartij. 

Wel winst tegen Ben, dan een vijfzetter met verlies tegen Ramin. 
Maar tegen Annelies krijgt hij in drie sets op zijn klote, pfffffff. 
Dan Gerard, hij wint weer van Ramin en van Annelies. 

Maar moet in Ben zijn meerdere erkennen! 
Toch weer twee winstpartijen voor onze beste man! 

Zo gaat de winst weer naar Dordrecht, 3-7 . 
 
Het is de laatste competitiewedstrijd en we eindigen zo als vijfde, net voor Gorkum. 

Het is ook voor mij de laatste wedstrijd in competitieverband geweest.  
Maar ik blijf natuurlijk wel toernooien spelen en trainen natuurlijk! 
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De allereerste keer ! 
Er zijn geen gebeurtenissen, die zo goed in het 
geheugen blijven hangen als de allereerste keer. 
Het geeft niet waar het over gaat, maar het sterkst 

zijn de herinneringen waarbij emoties of spanning 
een rol spelen. 

 
Mijn allereerste tafeltennistoernooi speelde zich af 
kort na de Tweede Wereldoorlog in een middelgrote 

zaal. 
 

Het aantal deelnemers was zo groot, dat er ook 

speeltafels stonden in alle hoeken en gaten van het gebouw tot in de gangen toe. Je 

voelt nog steeds de drukte en de toernooikoorts ! 

 

Omdat er in poules van drie werd gespeeld waarvan alleen de winnaars volgens een 

afvalsysteem verder gingen, werden deze extra voorzieningen echter alweer snel 
afgebouwd. 

 
In de kwartfinale stond een op een havik 
gelijkende man tegenover mij met een bij zijn 

fysionomie passend spel. Vandaag de dag, kan 
ik zijn gezicht nog precies uittekenen ! 

In mijn dromen wordt die wedstrijd opnieuw 
gespeeld en het lukt nog steeds niet om te 
winnen, hoewel hij de daaropvolgende jaren in 

die lagere klasse bleef hangen en ik al snel 
veel hoger speelde. Het verlies op die dag is 

dus een frustratie, die zich kennelijk niet laat 
helen ! 
 

Het is verbluffend hoe hoogtepunten uit je sportloopbaan blijven hangen, moeiteloos 
komt het verloop van een gewonnen tienkamp terug uit het geheugen. De bezieling die 

dag, de ontembare vorm en de daadkracht waarmee elke tegenstander op de knieën 
werd gebracht. Je zou zo deze kamp opnieuw in het echt willen spelen. Een andere 
keer in een finale tot twee maal toe vanuit een hopeloze positie terugkomen en 

winnen. Je kent de namen nog en weet hoe de stand op het meest cruciale moment 
was ! 

 
Mooie herinneringen in de nadagen van een sportloopbaan. Die tafeltennissport heeft 

je wel wat gegeven ! 
 
Nostalgie om met weemoed op terug te kijken. 

 

Liefhebber. 

 
 
Marketing wijsheid: 

Hoe meer 2 producten op elkaar lijken hoe belangrijker hun 
verschillen worden. 
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VOORKOM DIEFSTAL 

Iedereen weet, dat als je waardevolle spullen in de 

kleedkamer achterlaat,  je het risico loopt dat ze 

gestolen kunnen worden. Wat is makkelijker voor de dief om even in de kleedkamer te 
gaan shoppen terwijl iedereen aan het tafeltennissen is! 
Geef en gun ze die kans niet!  

Neem je portemonnee, horloge of ander waardevolle spullen mee de sporthal in zodat 
je er zicht op blijft houden. Een veiliger gevoel. 

Mocht je toevallig een verdacht persoon in de kleedkamer zien waarschuw dan direct 
het personeel van de Linde. Zij weten hoe te 

handelen. 
 
Namens: exploitant van de Linde in 

samenwerking met MTTV. 
 
P.S.  
Dieven kunnen behalve in streepshirts ook in 
trainingspak of spijkerbroek 

rondlopen. 
 

Deze foto is op een locatie van SPiN in 
New York genomen. 

SPiN is een keten van pingpongbarren in 
de VS. © SPiN, 

www.newyork.wearespin.com 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

De ondernemer heeft zelfs als een T shirt 
van zijn “Ping Pong” bar.

KLEEDKAMER 
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Spelers: 

Jarno Stuij(aanvoerder), Stef van de Bilt, Wim van 

de Bilt en Jeroen Peek 
Klasse/poule: 
4de klasse/poule H 

Speelavond: 
Vrijdag 
 

 

 
4. MTTV 2 – Tavernie 3   3-7 

De 4e wedstrijd speelden we tegen Tavernie, onze streekgenoot. Altijd leuk tegen oude 
bekenden. Dit keer kwamen Jeroen v Bruchem, Marja de Gans en Marit Baars de zaal 
binnenlopen. 

Jarno beet het spits af tegen Jeroen en het werd een gelijkopgaande wedstrijd, dit 
bleek helaas niet uit de uitslag want Jeroen trok op het einde iedere keer de game net 

naar zich toe : 9-11, 8-11 en 8-11. Stef scoorde tegen Marja nog 22el 1 game maar 
was verder toch vrij kansloos. Wim pakte tegen Marit de 1e 2 spannende games met 
14-12 en 14-12 naar zich toe, maar Marit ontworstelde zich langzaam aan de druk van 

Wim en trok met 9-11, 3-11 en 9-11 helaas toch nog aan langste eind. Voor het dubbel 
zetten we bij ons team een joker in. Jeroen was ook aanwezig en we besloten dat hij  

en Jarno samen dubbelden. En niet zonder succes ; via 11-9, 11-5 en 11-6 een 
overtuigende winst.  
Hopelijk was dit het begin van herstel maar helaas. Jarno en Stef verloren na de pauze 

in 4 games van Jeroen en Marit. Wim kreeg de smaak beter te pakken en met gedegen 
spel klopt hij Marja met 11-13, 13-11, 12-10 en 11-4. Dit herhaalde zich de laatste 

ronde waarin Jarno en Stef weer verloren maar Wim nu tegen Jeroen in 3 games de 
winst pakte en dit resulteerde in een 3-7 nederlaag.  
 

5. MTTV 2 – TTVA 3   5-5 
De laatste wedstrijd uit de 1e competitiehelft moesten we tegen TTVA. Jarno opende 

tegen good-old Ron Muskiet waar hij lang geleden nog eens tegen gespeeld had maar 
kon niet tegen diens bijzondere spel. Jeroen speelde spannende games tegen Ab de 

Groot die hij wel iedere keer met 2 punten verschil won. Wim dolf tegen de jonge 
Remco Schimmel het onderspit al was het verschil niet zo groot. Het dubbel 
Jeroen/Jarno overtuigde wederom zodat we met 2-2 gingen rusten. Jeroen schoot na 

rust uit de startblokken maar Jarno en Wim konden dit voorbeeld niet volgen zodat we 
tegen een 3-4 achterstand aankeken. Maar Jeroen en Wim trokken dit in de laatste 

wedstrijden tegen Remco en Ron weer recht en Jarno had tegen Ab de kans ons de 
overwinning te bezorgen, hij kwam wel dichtbij maar met o.a. 13-15 lukte het toch net 
niet waardoor we gelijkspeelden en halverwege in behoorlijke degradatiezorgen 

verkeren.  
 

6. Talani 2 -  MTTV 2    5-5 

Vandaag staat de uitwedstrijd tegen Talani in het schitterende gebouw op het 
programma. Jeroen opent tegen Peter Aanen. De eerste twee games lopen goed (11-8 

en 11-3). De derde game is spannend en weet Jeroen gelukkig met 12-10 naar zich toe 
te trekken. 
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Vervolg pagina 25. 
 

Wim moet tegen Chris Roest. Helaas komt hij iedere 
game net iets te kort en verliest in drie games. Stef doet 

het goed tegen Edwin Benschop. Hij verliest de eerste, 
wint de tweede en komt daarna net iets te kort. 
Het dubbel (Wim en Jeroen) loopt lekker. We hebben 

maar drie games nodig om te winnen en dat is nog niet 
vaak voorgekomen. 

Na de pause betreden Chris en Jeroen de ring. Deze 
ontmoeting is altijd een boeiende. Jeroen verliest de eerste game met 12-14. Daarna 
begint het te lopen (11-6, 11-6 en 11-9). 

Stef moet vervolgens tegen Peter. Ook nu komt hij iedere keer net iets te kort (10-12, 
6-11 en 7-11). 

Wim begint goed tegen Edwin. Het loopt lekker en hij wint met 11-4. De tweede wordt 
11-13 voor Edwin. Vervolgens verliest Wim met 10-12 om vervolgens goed terug te 
komen (11-6 en 11-7). 

Stef verlies en Jeroen wint zijn laatste partij. De slotwedstrijd verliest Wim in de vijfde 
game met 14-12 van Peter.  

Uiteindelijk is de 5-5 een juiste uitslag. 

7. MTTV 2 - Dordrecht 3  2-8 
Er zijn avonden dat er weinig tot niets lukt en dit was er zo één. Dordrecht is de directe 
concurrent in de strijd tegen degradatie en na de 4-6 nederlaag met invaller Jan 

hoopten we dit keer op minimaal een gelijkspel. Maar vanaf het begin liepen we achter 
de feiten aan. Jarno kwam moeilijk in zijn spel tegen Jelte Thoma, Jeroen herstelde de 

balans tegen Ton Timmer maar Wim trof een deze avond uitstekend op dreef zijnde 
Wayan Samba. Jarno/Jeroen hoopten de stand weer gelijk te trekken maar maakte 
teveel onnodige fouten. Jeroen verkleinde na rust met een overwinning op Jelte de 

achterstand tot 2-3 hoewel dit niet met goed spel ging en dit was de voorbode voor 
een dramatisch einde want de volgende 5 wedstrijden verloren we allemaal hoewel 

Wim tegen Ton met 9-11 in de 5e game nog wel dichtbij kwam maar het meest 
sensationeel was de winst van Wayan op Jeroen , waar Wayan uitzinnig van vreugde 
was. Hij verklapte na afloop zijn geheim : sinds 2 dagen had hij een nieuw speelstijl en 

niet zonder succes zo bleek. Dit hebben wij weer. De donkere degradatiewolken 
worden steeds dreigender zodat we echt goede resultaten moeten neerzetten de 

laatste 3 wedstrijden.  

8. MTTV 2 – Papendrecht 8  6-4 
De 1e horde was gelijk een enorme berg : Papendrecht is de trotse koploper met een 
voorsprong van 20 punten op nr 2 TTVA. Maar de ene week is de andere niet, waar 

tegen Dordrecht zo bitter weinig lukte is, zijn we deze wedstrijd juist wel in goede 
vorm. Hierin hielp wel mee dat Jan Riske vrijdag in de winkel staat en daardoor een 

invalster in de persoon van Michelle vd Spek uit de 5e klasse inviel. 

Jarno opende tegen Herman van de Bosch en had veel moeite met de returns. Vanaf 

de 3e game had hij die veel beter onder controle en won knap met 13-11, echter 
zonder het juiste vervolg zodat we 0-1 achter kwamen. Jeroen tegen Rin Visser was 

een prachtige wedstrijd. Rin had in het begin de overhand en kwam 1-0 en 2-1 voor, 
maar Jeroen hield stand en pakte gaande meer de belangrijke punten zodat hij de 4e 
en 5e game met 11-9 won en daarmee gelijkmaakte. Wim had het moeilijk tegen 

Michelle maar trok van 16-14 en 12-10 wel de winst naar zich toe.  
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Vervolg pagina 26. 
Het dubbel Jarno / Jeroen was volstrekt kansloos maar na de pauze liepen de enkels 

als een trein. Jeroen won ik 4 games tegen Herman, Jarno leek op een overtuigende 3 
games winst af te stevenen tegen Michelle toen hij 11-6, 11-9 en 10-6 voorstond. Maar 

6 matchpoints op rij waren niet aan hem besteed en hij verloor met 12-14 de 3e game.  

Dit herhaalde zich de 4e game met 11-13 en bij 0-4 in de 5e game leek hij rijp voor de 

sloop. Maar nogmaals kantelde de wedstrijd en met een tussensprint trok hij alsnog de 
overwinning met 11-6 naar zich toe. Wim leek tegen Rin ook op weg naar een sensatie 

maar verloor helaas toch nog in 5 games. Vervolgens wonnen Jeroen en Wim hun 
laatste partijen en kon Jarno helaas niet op tegen Rin maar het leverde ons uiteindelijk 
wel een 6-4 op de koploper op zodat we in 1 klap naar de veilige 4e plaats schieten, 2 

punten voor op Tavernie en Dordrecht.  

9. Tavernie 3 - MTTV 2   7-3 
Een heel belangrijke wedstrijd stond er op het programma. Na 
de sensationele winst op Papendrecht zijn we weer helemaal 

terug in de race en hebben zelfs 2 punten voorsprong op 
Dordrecht en Tavernie. Vandaar onze taak tegen Tavernie 

minimaal gelijk te spelen en liefst een kleine winst om de 
marge richting de lastige laatste wedstrijd tegen TTVA te 
vergroten. Helaas misten we net als in de e wedstrijd Jeroen 

die door het uitstel van Tavernie niet present kon zijn. 

Jarno beet traditioneel de spits af en het voelde tegen Arjan Kros, toch niet de eerste 
de beste direct goed aan, hij verpletterde met 11-4, 11-4, 11-5 Arjan en dit gaf ons 
een niet verwacht en daarom hoopvol begin. Maar Wim had het daarna heel lastig toch 

het snelle spel met veel backhand druk van Marja en verloor in 4 sets. Stef had een 
moeilijke openingswedstrijd, hij moest tegen de talentvolle Marit Baars en dolf ook in 4 

sets het onderspit. Zo kwam er veel druk op de dubbel die bloedstollend spannend 
was. Jarno/Wim en Marit/Marja deden niets voor elkaar onder en dat bleek wel de 1e 2 
games met 11-9 en 11-13. De 3e game was duidelijk voor ons, maar de 4e game weer 

evenzo voor de tegenstander, de 5e game moest de beslissing brengen en daarin 
pakten we tegen het einde net een paar puntjes voorsprong die we net met 11-9 over 

de streep trokken, 2-2 bij rust dus.  

Na de pauze moest Jarno tegen Marja en dit ging ook heel gelijk op, maar helaas 

gingen de games nipt naar Marja. Stef en Wim verloren helaas wederom in 4 games 
van Arjan en Marit en toen Stef ook tegen Marja ten onder ging begon het er wel heel 

slecht voor ons uit te zien. Jarno moest tegen Marit proberen het tij te keren, zeker 
geen eenvoudige opgave maar hij zat nog steeds lekker in de wedstrijd, hij groef zich 
in de wedstrijd pakte in de 1e game een voorsprong en won met 11-8, hetzelfde beeld 

in de 2e game maar op 10-6 voor ging het helemaal mis en pakte Marit alsnog de game 
met 13-11. Jarno herpakte zich in de 3e game met 11-7 en in de 4e game ging het lang 

gelijk op en was het de vraag hoe het dubbeltje zou vallen : nou eindelijk goed voor 
ons en Jarno won met 12-10 waardoor we terugkwamen tot 6-3. Wim moest ons in de 
laatste wedstrijd dan alsnog langs Tavernie brengen maar Wim had helaas niet zijn 

avond en verloor voor de 3e keer in 4 games. Zo wipte Tavernie weer over ons heen en 
staat met alleen de laatste wedstrijd nog op het programma met 2 punten voor.  

 
Tafeltennis: een sportieve manier om af te vallen! 
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10. TTVA 3 -  MTTV 2    8 – 2. 
De laatste wedstrijd van het seizoen is in Alblasserdam tegen TTVA. Jeroen begint goed 
tegen Peter Houmes en wint met 11-6. Daarna verliest hij de controle en laat zich 

meeslepen met het verdedigende spel (10-12, 9-11 en 9-11). 
Wim Speelt tegen Ronald Muskiet en komt in de eerste en tweede game net te kort. De 

derde gaat het beter (11-4). Helaas voor ons weet Ronald een goede eindsprint in te 
zetten. 

Stef heeft het lastig tegen Wim Verschoor (7-11, 5-11 en 2-11).Het dubbel (Wim en 
Jeroen) is erg spannend, maar we verliezen in vijf games. Met de rust staan we 0-4 

achter.Jeroen wint de vijfde partij makkelijk van Ronald. Daarna gaat het bergafwaarts 
met ons team. Alleen Jeroen weet nog een puntje te pakken.  

We verliezen met 8-2 en eindigen helaas onder de streep. 

 

Lekpongers toernooi, Ameide. 
Op dinsdag 8 december organiseerde de Lekpongers het inmiddels bekende “after 

competitie” toernooi. Met in totaal 24 

deelnemers van de verenigingen Talani, 
Tavernie, MTTV en uiteraard de 

Lekpongers was het een volle bak.  
Er werd in 6 poules van 4 deelnemers 
gespeeld. Daarna gingen de nummers 1 

tegen elkaar om vervolgens voor de ere 
plaatsen te spelen. Bij alle partijen was er 

bij een klasse verschil 2 punten 
voorsprong met een maximum van 5 
punten. 

 
Het klasse/punten verschil zorgde 

daardoor voor verrassende uitslagen. 
René Vermeer won b.v. van de 
meervoudig toernooi winnaar Henk de 

Gans. Wim de Vries verloor nipt in de 5de 
game met 11-13 van René Roest. Het 

zorgde in ieder geval voor sensatie en 
soms hilariteit(er is maar één vermaak en 
dat is (sportief) leedvermaak). 

 
Opvallend was het spel van mede 

organisator Gerrit Molenaar. In de 
competitie speelde hij ver beneden zijn 
niveau en deze avond zat hij toch bij de 

finalisten. 
 

Uiteindelijk werd William Mijdam(midden op foto)winnaar, René Roest 2de  (rechts op 
foto)Jeroen Peek(links op foto) mocht de 3de prijs in ontvangst nemen. 

De 3de helft was zoals we gewend zijn bij dit toernooi: bijzonder gezellig. 
 
Wim de Vries. 
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Bedankje Volley ’95. 
Geachte emteeteevee, 
 

Na afsluiting van ons 50-jarig jubileum willen we u nogmaals 

hartelijk danken voor de door u geleverde bijdragen. 
Het gebruik van de sporthal op de jeugdavond en -nacht plus de 

envelop. 
 

Met dank en groet. 
 

Wobbe van Toorenenbergen 
 

Jubileumcommissie 50 jaar Volleybal in Meerkerk Patatje(taal) oorlog. 

Het grootste deel van de Nederlanders zal nu ongetwijfeld instemmend zitten te 

knikken als je zegt dat patat het juiste woord is. Mensen uit Brabant, Limburg en 
(andere delen van) België keuren dit antwoord waarschijnlijk af. De meeste mensen uit 
die regionen zullen patat waarschijnlijk friet noemen. Kunnen ze ook niets aan doen. 

  
Er zijn overigens ook taalgebieden in het zuiden van Nederland, waar men aardappels 

'patat' noemt. Dus vraag je daar om een patatje met, dan krijg je waarschijnlijk een 
aardappel met een schilmesje. 
  

Een belangrijke aanwijzing vinden we ook in het gebruik van geografische namen in 
combinatie met deze gefrituurde delicatesse. Er zijn Franse frietjes, die zijn dun, en je 

hebt Vlaamse friet, die is juist weer dik. Nederlandse friet kom je echter niet tegen. 
Friet wordt dus met name in verband gebracht met de landen ten zuiden van 
Nederland, wat ervoor pleit dat het hier in Nederland patat is. 

 
Het antwoord op de vraag is dus deels afhankelijk van waar je die vraag stelt. Zoals 

gezegd zullen de meeste mensen die boven de grote rivieren wonen patat zeggen en 
hoe dichter je bij België komt, hoe groter de kans dat friet als het juiste woord wordt 
gezien.  

 
Taalkundige benadering’. 

Kijken we in de Van Dale, dan valt het 
volgende op. Zowel patat als friet wordt 

omschreven als een verkorting van het Franse 
'patates frites'. Patat komt daarin als eerste, 
dus het is logisch dat de oorspronkelijke 

verkorting is geweest. Patat betekent immers 
'aardappel' en 'frites' betekent eigenlijk dat 

het gefrituurd is. Aangezien je naast 
aardappelen nog veel meer kunt frituren, is 
het niet logisch om de bereidingswijze tot 

afkorting te maken.  
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De Van Dale geeft bij patat aan dat friet een synoniem ervan is, maar patat is geen 

synoniem van friet (volgens het digitale woordenboek). Opmerkelijk natuurlijk. Je zou 
hieruit af kunnen leiden dat het gebruik van de term 'friet' pas later is ontstaan.  

Een vorm van patat ('Pataat', dat 'aardappel' betekent) vinden we bovendien al terug 
in de eerste editie van de Van Dale van 1864, terwijl er in die tijd nog geen friet te 
vinden was.  

Bij de snackbar kun je, tot slot, een 'patatje oorlog', een 'patatje met', 'patatje Joppie' 

of een 'patatje speciaal' bestallen. Deze termen vinden we ook terug in de Van Dale. 
Wat daar echter niet in staat, zijn deze gerechten met 'friet' erin verwerkt.  

Aan de andere kant, we kunnen in plaats van mayonaise wel frietsaus (of 
fritessaus) bestellen, maar patatsaus bestaat dan weer niet. Dus, is het patat 

of friet? 
 

Patat ligt meer voor de hand dan friet. Er wonen immers meer mensen in de regio's 
waar in Nederland 'patat' gezegd wordt dan de Nederlandse gebieden waar men 'friet' 
zegt. in de taal wordt patat bovendien niet alleen langer dan friet, maar ook met meer 

varianten gebruikt.  
Maar uiteindelijk kunnen beide woorden dus gebruikt worden. En wat maakt het 

uiteindelijk ook uit? Zolang de patat (of friet, als je eigenwijs bent) maar smaakt!  
 

En hoe zit het dan met frietsaus? 
Frietsaus is een woord dat wordt gebruikt 
door mensen die moeite hebben met de 

spelling of uitspraak van mayonaise. En 
mensen die frite(s)saus schrijven hebben 

het helemaal niet begrepen, want frite(s) is 
zeker geen correct Nederlands.  
 

Frietsaus kan in België dan wel weer 
correct zijn trouwens, want daar eet men 

immers wel friet. En als Belgische 
producten worden ingevoerd in Nederland, 
behouden ze vaak hun oorspronkelijke 

naam.  
Zo kun je bij de Hollandse gebakkraam ook Belgische wafels tegenkomen...  

 
 
Citaten en wijsheden over ouder worden en ouderdom: 

 Men hoopt oud te worden maar men vreest de ouderdom. 
 De dwalingen der jeugd zijn het voetstuk, waarop de wijsheid van de ouderdom zich 

verheft. 
 Ouderdom begint op de dag dat je besluit iets niet te doen onder het voorwendsel 

dat je het al eens gedaan hebt. 

 Datgene wat men zijn tweede jeugd pleegt te noemen, is meestal zijn eerste 
ouderdom 

 De beste manier om je echtgenoot iets te laten doen, is te suggereren dat hij er 
misschien te oud voor is 
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Een ingezonden stukje van cabaretier en schilder Dirk Vruggink uit 1989 

ERVARINGEN VAN EEN BEGINNER… 

Een vreselijke ontmoeting. 

De eerste avond was het ergst. Het begon al in de kleedkamer. Op het moment dat ik 
mijn broek uit had, de gymschoenen net aan, haalden de anderen ineens een 

minikoffertje te voorschijn waar, naar de vorm te oordelen, zich vermoedelijk een 
idioot klein koffertje of oekele’le in bevond. 

Allemachtig, dacht ik, verkeerde kleedkamer! Had ik mij in de avond vergist? Per abuis 
het verkeerde gebouw aangedaan? 
Teleurgesteld wilde ik mij alweer aankleden, totdat één van hen een koffertje open 

klikte. Verbijsterd zag ik daar op een bed van zacht fluweel een instrument liggen dat 
als twee druppels water leek op het schepvormig stuk slaghout dat zich ergens los 

rommelend in mijn sporttas tussen shampoo en onderbroek bevond. En nog maar 
nauwelijks van de schok bekomen ritste tegenover mij een man zijn batje uit een sjiek 

skai-leren etui om het daarna met een verstuivertje te besproeien. Ik durfde 
nauwelijks te kijken…. 
Ondertussen begreep ik wel dat ik bij de juiste vereniging terecht was gekomen maar 

of ik “goed” zat leek mij nog maar zeer de vraag. Want hoe kon ik in hemelsnaam met 
goed fatsoen te voorschijn komen met mijn batje van veertien gulden vijfennegentig, 

dat ik dezelfde middag nog (door het zoekraken van mijn tuinschepje) had gebruikt om 
de rabarberplanten te verplaatsen? Niet erg op mijn gemak, het batje achter mijn rug 
houdend en hopend dat de klei er inmiddels af was, stapte ik de speelruimte binnen. Ik 

kon meteen beginnen. Tegenover mij stond een charmante verschijning in een zwart-
oranje trainingspak. Ze gaf mij een hand en stelde zich voor als Mia. 

Ik trof het wel! Galant als altijd besloot ik haar te sparen. Een paar eenvoudige 
stuiterballetjes zouden om te beginnen al mooi genoeg zijn. Maar helaas… al direkt 
deed zich de moeilijkheid voor dat ik de ballen die ik naar haar sloeg wel zag, maar 

alles wat zij retourneerde alleen kon horen. Links en rechts floten de ballen, na een 
felle tik op tafel, met een duizelingwekkende vaart langs mij heen de ruimte in. Na vijf 

minuten kreeg ik het warm, want ik moest de balletjes uit de verste hoeken van de 
gymzaal rapen. Ik trok mijn trainingsbroek en jasje uit en speelde in korte broek en T-
shirt verder. Na nog eens vijf minuten wilde ik niets liever dan ook dat uittrekken. Alles 

!!! Mia had in de tussentijd een extra jasje aangedaan en een bontmutsje opgezet. Zij 
had het helemaal niet warm. Ik probeerde van alles. Ik speelde op haar fore-hand. 

Páts!!  
In godsnaam niet op haar fore-hand, dacht ik. 
Ik speelde op haar back-hand. Páts!! 

In godsnaam niet op haar back-hand, dacht ik. 
Daarna hield ik op met denken, want ik moest lopen. En hard! En vaak! En lang! Toen 

een keiharde bal via de uiterste rand van mijn tafelhelft de publieke tribune inschoot 
leek dat dé gelegenheid mij van Mia te ontdoen. Ik vloog de kleedruimte in en deed de 
deur achter mij op slot. Voor de zekerheid! Uit angst! 

Nog maar de schaduw van de man die ik ooit geweest was, kon ik mij, met een laatste 
krachtsinspanning, in de auto hijsen en naar huis rijden. Thuisgekomen kroop ik via 

het kattenluikje naar binnen. Mijn toch al niet zo atletische gestalte was tot een 
belachelijke proportie geslonken. Mijn vrouw heeft zich die avond gek gezocht. 
Uiteindelijk heeft ze mij gevonden onder de keukenmat.  

Een paar dagen later hebben we de kat het huis uit gedaan. Het ging niet meer. Het 
lieve beestje joeg mij de stuipen op het lijf. Zoals ze tekeer ging van..Miauw…Mia…auw 

MIA.auw.au.au! 
Het ging mij door merg en been. Ik kon het niet langer verdragen. 
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Het 'wij'-gevoel 
Wij Nederlanders gaan bij elkaar ‘op de koffie’ in plaats van op visite, en onze typisch 

Nederlandse stroopwafel plaatsen we dan op de rand van ons dampende bakkie leut. 
Als wij vervolgens naar een leeg kopje staren en door het praten een droge mond 

krijgen, is het niet altijd vanzelfsprekend dat het kopje door de gastheer of –vrouw 
weer bijgevuld wordt. Misschien zijn wij – zoals door velen wordt beweerd – krenterig, 
maar als échte Nederlander kun je daar prima mee omgaan: ‘Ik zou nog best een 

bakkie lusten, maar ik vraag er niet om’. 
 

Ik ben trots op onze cultuur, op onze boerenkool met een augurk en worst – onze 
Herman Brood, en onze Hollandse Nieuwe. Onze oliebollen met poedersuiker, ons 
pierement, onze melange aan verschillende nationaliteiten, onze kroketten, ons 

kloteweer, ons rode licht waarin onze lichtekooien als kippen in vitrines aan de 
consument worden voorgeschoteld. Onze Mark Rutte, ons enorme scala aan 

verdovende middelen waar menig toerist de wereld voor doorkruist – ons 
gedoogbeleid. Het zijn ónze jongens als het Nederlands elftal speelt: ónze overwinning 
als het goed gaat, hun verlies bij een tegendoelpunt. Onze molens, ons Madurodam, 

onze koninginnedag en ons broodje ros. Ons eeuwig gekanker, onze afsluitdijk, onze 
Edammer kaas, onze Johnny Jordaan, onze drop, ons piketanussie, onze tulpen uit 

Amsterdam die helemaal niet uit Amsterdam komen. Onze zuinigheid, onze 
spreekwoorden en zegswijzen, accenten en dialecten, onze vrijpostigheid, onze Jacobse 

en van Es, onze penose, onze zware shag en de rest van ónze clichés. Onze tolerantie, 
onze intolerantie. 
 

Ik ben trots op, en blij met alles wat we nog hebben; alles wat ons Nederlanders, ons 
Nederlanders maakt. Het wij-gevoel mag ik daarom dagelijks beleven; in de bus, in de 

kroeg, op straat of thuis – waar ik ook kom, voel ik wij. 
 
BEDANKJE. 
Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van het samenstellen van de Polsslag. Het was 
iedere keer weer, zeven jaar lang, een uitdaging om het blad vol te krijgen Alleen 

advertenties en af en toe een tekst was niet mijn ding. Alhoewel ik wist dat het 
moeilijk zou zijn copy binnen te harken viel het toch behoorlijk tegen om een 
fatsoenlijk aantal pagina’s samen te stellen.  

Het principe dat het Blad VOOR EN DOOR de leden gedragen zou worden was mijn 
grote teleurstelling. 

Toch wil ik iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen bedanken. Ik hoop dat 
de nieuwe redacteur mijn teleurstelling als zijn uitdaging ziet. 
 

Wim de Vries 

 

Uitspraken van wijze mannen/vrouwen over de toekomst: 

 Ik kan twijfelen aan de werkelijkheid van alles, maar niet aan de werkelijkheid 

van mijn twijfel. 

 De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creëren. 

 Wie wenst en hoopt leeft al in de toekomst. 

 Verleden heb je. Toekomst moet je maken. 

 Wie niet nadenkt over de toekomst zal er nooit een hebben 
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Spelers: 

Wim de Vries(aanvoerder), Theo Vogelaars, Lex Tump 

en Teunis Buijzer 
Klasse/poule:  

5de klasse/poule G 
Speelavond: 
Vrijdag 

 
 

 

MTTV 3 – Papendrecht 11. 
Verslag  : Wim de Vries 
Tegenstanders : Henk Vermeij, Johan Deumer en Moos Markesteijn 
MTTV   : Wim de Vries, Lex Tump en Teunis Buijzer. 

Datum  : 02-10-2015 
Uitslag   : 4-6 

 
Inmiddels zijn, na 2 wedstrijden, de kaarten in onze 
poule al geschud. Klinkt negatief maar is realiteit. Onze 

bezoekers staan al dik bovenaan. Ieder punt is voor ons 
meegenomen. 

 
Wim begon tegen Henk met 3-11.Voor hem niet iets om je ongerust over te maken. Hij 
moest nog op gang komen. Hakken in het zand en de tegenstander uitdagen. Het werd 

11-6, 11-7 en 11-6. Een prima start. 
Lex had meer moeite met verdediger pur sang Johan. Spelen met geduld is Lex wel 

toevertrouwd. De 6-11 en4-11 start was dan ook een tegenvaller. Het ging gewoon 
niet. Lex vocht zich in de 3de game nog met 11-6 in de winst maar moest met 8-11 in 
Johan zijn meerdere erkennen. 

Teunis begon tegen Moos na zijn vakantie in Griekenland aan zijn  
1ste competitiewedstrijd. Direct winst in de 1ste game(13-11). Wij gingen er voor zitten.  

Teunis had er zin in en sloeg de ene smash na de andere waarbij Gert vele malen het 
nakijken had. Na 3 spannende games(9-11, 11-13 en 12-14) was Gert toch de 
lachende derde. 

Het dubbel Lex/Wim tegen Henk en Johan was zo’n “er had meer ingezeten” pot. Na 
een dramatische 5-11 en een opleving met 16-14 gingen ze er vervolgens met 7-11 en 

10-12 in. 
Na de thee stonden Lex en Henk tegenover elkaar. Er moet iets in zijn drankje hebben 
gezeten bij Lex want het liep voor geen meter. Na 3 games liep hij een beetje hopeloos 

naar zijn tegenstander om hem te feliciteren. Met 6-11,3-11, en 5-11 was hij duidelijk 
kansloos.  

Wim had tegen Moos in de aanloop weinig problemen. Met zeer aanvallend spel stond 
het snel 11-7 en 13-11. Maar 2 games vóór heeft ook zijn keerzijde. De scherpte gaat 

er dan vanaf. Dus verlies in de 3de game met 7-11. Een gewaarschuwd man telt voor 2. 
Met afwisselend rustig maar regelmatig aanvallend spel werd met 11-8 toch een 
kostbaar puntje binnen gehaald. 

Ook Teunis had het tegen Johan zwaar. Het lijkt allemaal zo makkelijk bij oude rot 
Johan maar als je uiteindelijk met 7-11, 3-11 en 9-11 verliest weet je wel beter. 

Lex wilde perse nog een puntje halen tegen Moos en dat lukte.  
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Hij was inmiddels over zijn “hopeloosheid” heen en won met 5-11,11-8,11-8 en 12-10. 

Teunis hield het tegen Henk spannend. Met gedurfd spel wist hij het Henk knap lastig 
te maken. Helaas was het beste er na 2 games nipt verlies (11-13 en 14-16) af. In de 

3de ging het kaarsje met 4-11 uit. 
Wim tegen Johan was geen slechte maar ook geen goede partij. Met 7-11, 9-11 en 9-
11 was het snel bekeken.  

Verliezen is niet erg. Maar met 3-7 is het wel een dreun. Gelukkig kunnen wij in een 
poule van 5 teams niet degraderen maar laatste worden is onze eer toch te na. 

 

MTTV 3 – Lekpongers 2.  
Verslag  : Wim de Vries 
Tegenstanders : Erik Mulckhuijse, Wim Veenvliet en Gerrit Molenaar. 
MTTV    : Wim de Vries, Theo Vogelaars en Teunis Buijzer. 

Datum  : 09-10-2015 
Uitslag   : 6-4 

 
Als hekkensluiter na 3 wedstrijden in de poule staan is niet leuk. Zeker niet 
als de Lekpongers op 2 punten boven je staat. Naast de streek derby 

gedachte nog een extra impuls om  op de één na laatste plaats of hoger te 
komen.  

 
Het ging er direct al tegen aan tussen Wim en Erik. Met goed aanvallend spel pakte 
Erik de 2-0 voorsprong met 6-11 en 7-11. Met 2-0 achter staat Wim meestal wel op 

scherp. Door op het juiste moment zijn ritme gevonden te hebben sloeg hij Erik in 11- 
7 en 11-7 bijna letterlijk van de tafel. In de 5de game had hij zijn kruit kennelijk 

verschoten met 7-11 ging hij strijdend tegen. 
Theo kon het tegen Wim rustig aan doen. Goed voor zijn hiel blessure. Met 11-3, 11-8 
en 11-2 was het snel gebeurd. 

Gerrit had tegen Teunis zijn avond nog niet. Hij moest z’n uiterste best doen om de 
slagen van Teunis te pareren. Na winst voor Teunis(11-8 en 12-10) won hij de 3de 

game met 11-9. Maar Teunis rook de overwinning en wist met 11-9 te winnen.  
Het dubbel Theo/Wim tegen Erik/Wim was spannend. Het werd een aantrekkelijk duel 

met over en weer goede slagen wisselingen en soms spectaculaire returns. Het werd 
uiteindelijk met 11-8,7-11, 11-4 en 11-8 winst voor het MTTV duo. 
Het verschil van 2 punten was al in de rust bereikt. Er zat meer in dachten we wij na 

de thee.. 
Theo liet tegen Erik zien dat hij weinig last had van zijn blessure. Het tempo en aantal 

slagenwisselingen was hoog waarbij Erik de aanvaller en Theo de blokker was. Na 11-6 
en 12-10 winst moest Theo toch een game toestaan(7-11). Maar op karakter werd de 
laatste game met 11-7 gewonnen. 

Wim dacht aan Gerrit, gezien zijn eerdere mindere partij, een makkie te hebben. Zeker 
na de 11-7 en wat moeilijker 13-11 winst. Door de teugels te wat te laten vieren kwam 

Wim toch in de moeilijkheden. Verlies met 6-11. Met de turbo er op te zetten werd het 
alsnog 11-5. 
Teunis stond tegen Wim alleen maar zijn hoofd te schudden en schouders op te halen. 

Niks lukte. Het was met 3-11, 4-11 en 5-11 dan ook snel bekeken. 
Ook Theo was snel klaar met Gerrit. Met alle respect maar Gerrit leek wel een 

beginner. Wij zijn meer tegenstand van hem gewend. Het werd 11-6, 11-3 en 12-10. 
Voor Teunis was het zijn laatste kans op nog een puntje te scoren. Erik dacht daar heel 
anders over. Op zijn bekekenen zeer snel spel had Teunis geen antwoord. De cijfers 

waren duidelijk: 7-11, 3-11 en 8-11. 
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De laatste partij van Wim tegen Wim zou dat “een punt verschil” kunnen gaan 

uitmaken. Het ging moeizaam. De smashes van Wim de V liepen niet. Wim V daar in 
tegen steeg boven zich zelf uit. Zou het noppenrubber dan toch het verschil gaan 

maken? Het werd een triomfantelijke zege voor Wim V.(14-12, 4-11, 8-11 en 9-11). 
Na afloop is nog vastgesteld dat de noppenrubber kant van Wim V z’n batje geen rol 
had gespeeld. Wim de V had gewoon geen antwoord op Wim V zijn spel. 

Meerkerk - Ameide blijft toch een rivaliserende, sportieve en gezellige ontmoeting. 
 

Talani 3 - MTTV 3. 
Verslag  : Wim de Vries 

Tegenstanders : Henk Wiekart, Jan van de Berg en Cees van Logten 
MTTV   : Wim de Vries, Theo Vogelaars en Lex Tump 
Datum  : 9-10-2015 

Uitslag   : 8-2 
 

Dit is de 1ste wedstrijd van de returns. Tevens van de 
revanches. De 6-4 verlies moest nu minimaal 5-5 worden, 
vonden wij. Het liep anders dan gedacht. 

 
Als eerste was Wim, zoals gebruikelijk, aan de beurt om met Henk af te rekenen. 

Aanvankelijk ging het gelijk op. Hier en daar werden achterstanden omgezet naar 
voorsprong maar na 2 games stond Wim met 0-2 achter(9-11 en 14-16). Ook de 
tegenstander was bekend met de kreet van Wim. Je zou denken dat na een 11-6 winst 

voor Wim de tegenstander toch ging twijfelen. Maar Henk niet. Wim ging “er aan” met 
7-11. Slik. 

Theo, invaller voor de geblesseerde Teunis, moest tegen Jan nog op gang komen maar 
won met 13-11. Daarna had hij “het” te pakken en stoomde met 11-6 en 11-8 door 
naar een winstpunt. 

Lex maakte de het nog op 100% staande Cees nog behoorlijk lastig. Met zijn bekeken 
spel verloor hij weliswaar in 3 games maar was zeker niet kansloos(10-12,7-11 en 10-

12). Een gebal van: het had net zo goed andersom kunnen zijn. 
Het dubbel Wim/Lex tegen Henk/Jan was in de thuiswedstrijd voor MTTV. Nu dus niet. 

Met 4-11, 11-7, 13-11 en 12-10 was het weliswaar spannend maar leverde niets op. 
Na de thee Wim tegen Jan. Theoretisch zou Wim moeten winnen. Mar de spreuk de 
theorie klopt vaak niet met de praktijk” was na de 1ste game voor Wim met 11-8 

duidelijk niet van toepassing. In een bijna wanhopige partij werd het 11-5, 11-8  
en 11-7. Reden voor Wim om aan te kondigen naar psychologische hulp te gaan 

zoeken. 
Ook Lex en Theo moesten tegen resp. Henk en Cees hun meerder erkennen. 
Theo zorgde tegen Jan nog voor een (licht) puntje. Met 11-6, 16-14 en 11-7  was er 

winst. Eindelijk een 2de wedstrijdpunt binnen. 
Wim wilde in ieder geval nog één wedstrijd winnen. Maar …….. hij moest wel tegen 

Cees(de man van 100%). Het zou mooi zijn hem daar vanaf te helpen en een 3de punt 
te scoren. Al rap stond Wim met 7-11 en 7-11 achter. Hoop(2-0 achter). En ja hoor de 
3de game werd met 12-10 gewonnen. Maar in de 4de werd het toch 7-11 zodat Wim op 

0 punten bleef staan. Kon de psycholoog ook gelijk in de behandeling meenemen. 
Theo maakte er tegen Henk nog een spannende partij van. Het geplaatste spel van 

Henk tegen de vaste, met de hakken in het zand spelende, Theo. Via 10-12 en 9-11 
Kwam Theo sterk terug met 11-6 en 12-10. Gezien het vertoonde spel was alles 
mogelijk. Maar schakelde over op plan B of Theo kakte in maar Henk pakte de 

zege met 11-4. 



38 

 

Vervolg pagina 37. 
Eerlijk gezegd, gezien de prognose, een teleurstelling. Na afloop maakte de gezellige 

3de helft veel goed. Wij blijven bij ons voornemen geen laatste in de poule te worden! 
 

MTTV 3 – Merwestad 3. 
Verslag  : Theo Vogelaars 

Datum  : 30 oktober 2015 
Tegenstanders : Leo Croes,  Ulrich Wijbers (invaller team 2) en  

  Jaap van Herwijnen(invaller team 5)  

MTTV   : Theo Vogelaars, Lex Tump en Teunis Buijzer 
Uitslag  : 4 – 6  

Oude bekenden waar we vorig jaar ook tegen gespeeld hebben. 
Ondanks dat het team uit 5 spelers bestaat kwamen ze toch met twee 
invallers, trouwens ook oude bekenden. Samenstelling Merwestad: 

Leo, Ulrich (invaller uit team 2) en Jaap (invaller uit team 5). 

Volgens plan speelden bij ons Theo, Lex en Teunis en Theo begon 

tegen Ulrich. De wedstrijd verliep grillig. 11-8, 9-11, 5-11 en 11-4. In 
de 5-de game liep Ulrich al snel weg van Theo en er werd gewisseld bij 
1-5. Deze achterstand kwam Theo niet meer te boven en hij moest 

met 6-11 het hoofd buigen. Hierna moest Lex tegen Jaap. Uit het wedstrijdverloop 
bleek wel dat de twee aan elkaar gewaagd waren: 6-11, 15-13, 14-16, 11-8. Ook hier 

moest een 5-de game de beslissing brengen en ook hier werd het 6-11 voor de 
tegenstander. Tussenstand 0-2. Het beloofde een zware avond te worden. Gelukkig 
bracht Teunis enige verlichting. Opnieuw werd het een wedstijd in 5 games. Uit het 

wedstrijdverloop kon je niets opmaken. Het begin was niet hoopgevend: 5-11 en 3-11 
en wij rekenden al op een 3 games verlies. Maar toen herpakte Teunis zich en hij won 

twee games op een rij: 11-6 en 11-6. Daarna was bij tegenstander Leo het lampje uit 
en won Teunis de wedstrijd met 11-0 in de 5-de game. Het dubbel liep totaal niet. 
Theo had teveel last van zijn oude blessure en bewoog als een slak. Lex kwam niet in 

zijn slag en er werd kansloos verloren: 4-11, 8-11 en 5-11. Met een stand van 1-3 
gingen we de pauze in. 

Na de pauze ging het gelijk op. Lex opende tegen Ulrich. De eerste ging verloren met 
9-11 maar de tweede wist hij te winnen met 11-1. Dit bood hoop voor de toekomst. 

Helaas gaf dit geen garantie. De volgende twee gingen verloren met 9-11 en 7-11. Het 
was het net niet. Gelukkig wist Theo zijn partij tegen Leo makkelijk te winnen in 3 
games. Teunis deed zijn best tegen Jaap, sputterde nog een beetje tegen in de tweede 

game maar verloor tenslotte kansloos met 6-11, 11=8, 6-11 en 4-11. Met nog 3 
wedstrijden te gaan was de tussenstand 2-5. De laatste ronde begon voorspoedig. Lex 

had geen tegenstander in Leo: 11-1, 11-2 en 11-8. Teunis kon tegen Ulrich geen 
potten breken alhoewel hij voortvarend begon: 11-8 winst in de eerste game. Maar 
daarna was het snel over: 1-11, 7-11 en 8-11. De laatste wedstrijd mocht Theo spelen 

tegen Jaap. Inmiddels was het al 23.00 uur en de puf was er een beetje uit. De eerste 
game verloor Theo makkelijk met 6-11 en we legden ons al neer bij een 3-7 verlies. 

Maar blijkbaar vond Theo nieuwe energie, herpakte zich en trok met 11-6, 11-9 en 11-
9 de wedstrijd naar zich toe. Een spannend slot van een vermoeiende avond. Er werd 
met 4-6 verloren maar meer zat er ook niet in. 

Fijne Kerstdagen en een gezond 2016! 



39 

 

Vervolg pagina 38. 

Papendrecht 11 – MTTV 3. 
Verslag  : Wim de Vries 
Datum  : 19 november2015 

Tegenstanders : Henk Vermeij, Johan Deumer en Richard Koekoek   
MTTV   : Theo Vogelaars, Wim de Vries en Teunis Buijzer 

Uitslag  : 5 – 5 
 

Met hierna nog 1 wedstrijd te spelen is dit team 

kampioenskandidaat. Het heeft wel iets. Voor ons is er 
vanwege het niet kunnen degraderen geen uitdaging. 

Bij een grote score in ons voordeel verkleint of is de 
kans op een kampioenschap verkeken. Als we dik 

verliezen vergroot het de kans. Bij gelijk spel blijft de spanning tot de laatste wedstrijd. 
Onze inschatting was een 3-7 met een kleine hoop op 4-6. 
Het begin was in ieder geval hoopgevend. Wim deed het tegen zijn grote rivaal Henk 

voor zijn doen bijna overdreven rustig aan. Toch verlies met 6-11. Daarna begon hij 
aan zijn (uiterst beheerste) inhaalrace. Wel in het ritme van 2 x afwachten en dan 

toeslaan. Het lukte. Met 11-5,11-8 en 11-7 kwam hij niet meer in de problemen. 
Theo deed het tegen Johan bijzonder goed. Hij begon met 11-3 en 15-13. Vervolgens 
een hele spannende game met 11-13. In de 4de game moest Theo er vol tegenaan(in 

zijn geval stug afwachtend) om de punten binnen te halen. Ondanks verkoudheid en 
snotterneus winst met 14-12. De 3 punten waren al bijna binnen. 

Teunis was tegen Richard niet in goeden doen. Hij kreeg geen grip op het snelle spel 
van zijn tegenstander en ging er met 6-11,3-11 en 9-11 in. 
 

Het dubbel Theo/Wim liet het na 9-11 en 8-11 in de 3de game tegen Henk/Johan 
liggen. In een uiterste poging dit belangrijke punt te halen verloren ze met 13-15. 

 
Na de thee Wim tegen Johan. Ook hier zou rust de tactiek moeten zijn. Maar 2 
wedstrijden zich inhouden was teveel voor Wim. Hij begon overigens hoopgevend met 

11-7 winst. Daarna veranderde Johan zijn spel en stonk Wim er regelmatig in. Veel 
over en in het net dus. Met 5-11,9-11 en 6-11 was het snel bekeken.  

Teunis had, zo hadden wij ingeschat, een kans tegen Henk. Al snel bleek dit een 
optimistische analyse te zijn. Met twee maal 4-11 zou het een knappe prestatie zijn om 
nog te winnen. Toch werd het nog 11-9 in de 3de game maar in de 4de 6-11. Dus bleven 

we op 2 punten staan. 
Theo was in vorm en zou tegen Richard mogelijk 1 punt kunnen scoren. Na 11-7 en 

11-6 werd het in de 3de game nog spannend. Uiteindelijk wist Theo met 12-10 te 
winnen. Yes, doel bereikt. 
Teunis deed het tegen de moeilijk bespeelbare Johan nog bijzonder goed. Hij kon de 

achterstand beperkt houden maar kwam uiteindelijk toch met 8-11, 8-11 en 7-11 
tekort. 

Om van Richard te kunnen moest Wim snel spelen. Dat was hem wel toevertrouwd. 
Hij leefde zich volledig uit. Het snel spelen en gericht smashen, volgens het principe 
eerder scoren dan de tegenstander, kon beginnen. Met 11-8, 11-6 en 11-5 was de 

partij snel voorbij. Het 4de punt was binnen! 
De druk lag nu bij Henk. Helaas had hij aan Theo en erg taaie tegenstander. De 1ste 

game werd 13-11. Vervolgens was bij Theo de concentratie even weg waardoor verlies 
met 10-12 en 4-11.  
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De rug van Theo ging wat omhoog, de blik op de tegenstander en de hakken in de 

vloer. Je kon er bijna een weddenschap op afsluiten dat hij zou gaan winnen of zijn 
huid zo duur mogelijk zou verkopen. Het werd het eerst en wel met weer 11-4. Het 5de 

punt was binnen. 
 
Voor Papendrecht een tegenvaller voor ons een prestatie. Wij staan nu als één na 

laatste  met 2 punten voor op de Lekpongers en moeten de laatste wedstrijd 
tegen…….. jawel de Lekpongers. 

 
Na een gezellige 3de helft gingen wij met een “big smile” huis. Tafeltennis kan iemand 
ook blij maken!  

  

Lekpongers 2 – MTTV 3. 

Verslag  : Wim de Vries 
Datum  : 24 november 2015 

Tegenstanders : Eric Mulckhuijse, Willem Veenvliet en Gerrit Molenaar   
MTTV   : Wim de Vries, Lex Tump en Teunis Buijzer 

Uitslag  : 3 – 7 
 

De laatste competitie wedstrijd van de najaarscompetitie. Zowel 

promoveren als degraderen was niet aan de orde. De “drive” was winnen 
van Ameide en niet onder Ameide eindigen. 

 
De krachtsverhouding tussen Eric en Wim was na 2 games(6-11 en 11-

6) goed in evenwicht. Daarna volgende een spannende pot die in het 
voordeel van Eric beslist werd(10-12). Uiteindelijk redde Wim het niet in de 4de(7-11). 
De trend was gezet. 

Willem en Lex waren niet van plan zich zo maar gewonnen te geven. Het werd een tot 
het laatste punt spannende partij. Hier was ook sprake van “evenwicht”. Lex won de 

eerste 2 games met krappe cijfers(11-13 en 10-12). Daarna kwam Willem met weer 
een krappe 13-11 terug. De 4de game was van hetzelfde kaliber(12-10)voor Lex. Het 
was een zwaar verdiend 1ste wedstrijdpunt. 

Daarna Teunis tegen Gerrit. Het leek wel of Gerrit in een ander lijf of andere wereld  
zat. Hij speelde niet slecht maar beneden zijn niveau. Met 11-0, 11-3 en 11-8 kon 

Teunis zeer tevreden zijn. 
In het dubbel tegen Eric en Willem hadden Lex en Wim niets in te brengen. Mewt 8-11, 
7-11 en 9-11 was het snel bekeken. 

Na de thee was er een zeer persoonlijk maar sportief duel van Wim tegen Willem. De 
verloren thuiswedstrijd van Wim tegen Willem lag nog vers in het geheugen. 

Aanvankelijk speelde Wim zijn eigen spel. Maar hij had al snel in de gaten dat het 
anders moest. Door “carotte spel”(bij biljarten zeer verdedigend spel) wist Wim de 1ste 
game nipt met 12-10 te winnen. Door dit speltype consequent vol te houden(een hele 

opgaaf) won hij met 11-4 en 11-8. De revanche was in winst omgezet. 
Eric had heel veel moeite met Teunis. Met zijn “prikspel” kon Eric niet in zijn spel 

komen en liep daardoor constant achter de feiten aan. Helaas kon Teunis dit niet in 
winst omzetten(9-11, 9-11 en 12-14). Een spannende pot waarin Teunis maar weer 
eens bewees dat hij betere spelers het goed lastig kan maken. 

 
 

Tafeltennis: een goed voornemen voor 2016. 
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Lex had tegen de “niet zichzelf zijnde” Gerrit in de beginfase problemen met de 

concentratie. Na een nipte 12-10 gevolgd door een slordige 7-11 besefte hij dat er 
meer druk, snelheid en ervaring in het spel gelegd moest worden. Gelukkig waren die 

vaardigheden aanwezig en kon hij met 11-3 en 11-2 het wedstrijdpunt binnenhalen. 
Teunis maakte het Willem nog behoorlijk lastig. Ook hier weer regelmatig voorsprong 
maar deze keer kon hij de stand “dirigeren”. Na 11-9 en 13-11 een kleine dip met 12-

14 maar in de 4de game was het toch 11-6 voor Teunis. Chapeau! 
Wim speelde tegen de “niet zichzelf zijnde” Gerrit. Met hetzelfde denkbeeld als Lex 

begon Wim met 6-11 verlies. Daarna een opleving met 11-8 en 11-6.Vervolgens weer 
een inzinking met 6-11. Een 5de game was nodig om de concentratie weer terug te 
krijgen. Met 11-2 werd het e.e.a. rechtgezet. 

Als laatst gingen Lex en Eric achter de tafel staan. Lex de behoudende speler met 
tegenover zich een aanvaller pur sang. In de 1ste game was het nog wennen voor 

LEX(10-12). Daarna had hij alles onder controle en scoorde er lustig op los. Met 11-2, 
11-7 en 11-4 werd het &de wedstrijdpunt binnen gehaald. De opzet was gelukt. 
Ameide eindigde ruim onder ons. 

In de 3de helft hebben wij het sportief gehouden en het onderwerp tafeltennis alleen 
luchtigjes over de tafel laten gaan. 

Op naar de voorjaarscompetitie in de 5de klasse. 
 

 

Zelfreflectie met kerst. 

 Het was al laat toen Karel uit de limousine stapte. 
Een bediende opende de deur en nam zijn jas aan. 

Karel liep naar het dressoir in de woonkamer en 
schonk zichzelf een glas Whisky in. 
‘Mijnheer? Dit is vandaag met de post gebracht.’ De 

bediende liet Karel alleen met een grote gele 
envelop. De DVD die hij er uit haalde, stopte Karel 

in de DVD-speler. Vanuit zijn luie stoel bij het raam 
zag hij een gezicht dat hij ooit gekend had, maar 
bewust was vergeten. 

 
‘Karel,’ spraken de lippen op het scherm, ‘wat is er toch met je gebeurd? Sinds je die… 

je bent veranderd. Het spijt me dat ik je op deze manier moet benaderen. Maar na 
mijn vorige bezoek… Ik vond wat oude films die pa heeft gemaakt toen we klein waren. 
Dat waren nog eens tijden.’ 

 
Karel baalde. Hij wilde dit niet zien, maar de afstandsbediening lag te ver weg om te 

pakken. Hij zag zichzelf in beeld verschijnen. Hij was een jaar of acht en keek toe hoe 
zijn moeder het kerstcadeau dat hij op school voor haar had gemaakt, opende. Het 
was een asbak van klei, maar zijn moeder heeft het ding een jaar lang gebruikt als 

zeepbakje. Ze rookte niet. Het beeld versprong naar zijn tiende verjaardag. In één 
adem blies hij de kaarsjes uit. Blozend nam hij het applaus van zijn familie in 

ontvangst. Van zijn verjaardag belandde Karel bij de scouting. Hij ontving een 
oorkonde. Samen met drie andere jongens had hij vrijwillig geholpen met het 
aanpassen van het clubhuis, zodat een groep lichamelijk gehandicapten er een paar 

weken vakantie kon vieren. 
Het hoofd van zijn broer verscheen weer in beeld. ‘Ik heb nog meer films. Maar jou 

kennende… zoals je geworden bent, zie je liever niets meer.  
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Zo heb ik nog de film van je bruiloft. Ik zie je nog staan voor dat altaar. Je kon niet 

wachten tot je Sasha kon kussen. Dat was de laatste film die pa heeft gemaakt. Je was 
behoorlijk overstuur op de begrafenis… dat was wie jij was. Iemand met medeleven en 

emoties. Toen wel.’ Karel schudde zijn hoofd. Wat probeerde zijn broer in godsnaam te 
bereiken met deze film? Alsof hij zo’n slecht mens geworden was. 
 

Hij wilde zijn bediende roepen om de televisie uit te zetten, maar hij wist zijn naam 
niet. Hij was te moe om zelf op te staan. Dus volgde Karel het relaas van zijn broer, 

die memoreerde aan de jackpot van de Staatsloterij. Met enige trots hoorde Karel zijn 
broer aan, toen die uit de doeken deed hoe hij een succesvol vastgoedhandelaar werd. 
Zijn trots werd echter de kop ingedrukt toen zijn broer de scheiding aanhaalde. ‘Sasha 

had het goed gezien, toen ze je verliet. Ze kreeg geen cent van je en je was 
veranderd… je was jezelf niet meer. En het deed… doet je echt helemaal niets.’ Karel 

wilde niets weten van wat op het beeldscherm verscheen, maar toch hadden de 
beelden een onverklaarbare aantrekkingskracht op hem. 
 

‘Karel, dat was eens. Maar heb je enig idee wat er van je geworden is? Ik heb met je 
secretaresse gesproken. Ze nodigde me uit bij haar thuis.’ Langzaam verdween zijn 

broer van het scherm en zag hij zijn secretaresse. Ze bevond zich in een bijna lege 
kamer. Ze zat op een vieze bank en haar zoontje lag naast haar, met een deken over 

zich heen. ‘Kijk,’ hoorde Karel de stem van zijn broer, ‘zo woont je secretaresse.  
De medewerkster die zich dag en nacht uitslooft voor je, maar aan wie je niet eens een 
voorschot op haar loon wil geven. Haar zoontje wordt niet meer beter. Misschien is dit 

wel zijn laatste kerst. En jij gunt het ze niet eens om daar nog iets moois van te 
maken.’ ‘Als je het zo zielig vindt, geef jij haar toch haar zin,’ antwoordde Karel 

hoofdschuddend, ‘alsof ik er wat aan kan doen dat dat kind ziek is geworden. Ik ben 
verdomme de Kerstman niet! ‘ ‘Waar is je sociale kant gebleven?’ Zijn broer ging stug 
door in de film. ‘De Karel die ik kende, zou niet hebben getwijfeld om haar te helpen…’ 

‘Ik ga toch niet de ellende van anderen oplossen! Al die bedelbrieven die ik kreeg na 
die jackpot ik werd er gek van. Gek, hoor je,’ verdedigde Karel zichzelf. ‘Maar dit… dit 

wist ik niet…’ 
 
‘Vroeger heb je wel eens gezegd dat je beroemd wilde worden. Nou, het is je gelukt. 

Kijk maar.’ Karel zag hoe hem onbekende mensen in beeld verschenen en de vraag 
kregen of ze Karel kenden. ‘Dat is toch die gierige winnaar van de loterij? ‘ ‘Akelige 

vent. Ik zag hem laatst op tv en zapte kokhalzend weg.’ ‘Dat die vent nog leeft zeg. 
Jammer dat niemand het lot een handje heeft geholpen.’ Karel schudde zijn hoofd. 
‘Waarom zijn die mensen zo respectloos? Ik ben…’ Zijn broer onderbrak zijn monoloog. 

‘Dan is er nog één ding dat ik je wil laten zien.’ 
 

Het beeld verplaatste zich naar 
een kerkhof. Het beeld bewoog 
op en neer bij iedere stap die de 

cameraman zette. Hij hield halt 
aan het einde van het pad. De 

camera zoomde in op de 
grafsteen van ene R.G. Fortuyn. 
‘Mag ik je voorstellen? De heer 

Fortuyn.  
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Zijn voornamen weet ik niet, maar iedereen vindt dat de initialen perfect bij hem 

passen. 
Hij was een rijke gierigaard. Net als jij. Zoals je ziet, zijn graf is verwaarloosd. 

Niemand die zich om hem bekommerd. En als je niet uitkijkt, dan wacht jou hetzelfde 
lot. Niemand die je ooit nog bezoekt. Zelfs ik kan dat niet meer opbrengen. Dat was al 
wat ik je wilde zeggen. Vrolijk kerstfeest, Karel.’ 

Toen het beeld zwart was geworden, stond Karel eindelijk op uit zijn stoel en schonk 
zichzelf een nieuwe Whisky in. Waarom had zijn broer hem in godsnaam zo’n 
schuldgevoel bezorgd? Met zijn vinger opende Karel het gordijn. Buiten zag hij vrolijke 

mensen voorbijlopen. Aan de andere kant van de straat stond een grote kerstboom in 
de tuin en de gevel was kleurrijk verlicht. Karel voelde het bloed in een hoog tempo 

door zijn aderen stromen.  

Een gevoel van eenzaamheid maakte hem misselijk. Met het lege glas in zijn hand liep 
hij naar zijn werkkamer. Hij startte zijn e-mailprogramma op. Gelukkig, hij had het 
adres nog. ‘Het spijt me. Al wat ik bezit is voor jou. Gebruik het verstandiger dan ik 

heb gedaan. Karel.’ 
 

Nadat hij de verzendknop had aangeklikt, haastte hij zich naar de limousine. Hij gaf de 
chauffeur 50 euro en kroop zelf achter het stuur. Hij keek op de digitale klok in het 
dashboard en trok met piepende banden op. Als hij doorreed kon hij de laatste trein 

nog halen. 
 

Elar toernooi 2015. 
Met 83 inschrijvingen 

en uiteindelijk 80 
deelnemers wat het 
toernooi op 17 

oktober 2015 
uitstekend bezet(72 

deelnemers zou het 
maximum zijn).  
 

Na het 
openingswoord van 

Jeroen en de 
duidelijke uitleg van 
Daniël kon het 

toernooi, met het 
Zwitsers systeem, 

beginnen. Het was 
best grappig om te zien hoe de deelnemers elkaar in het begin nog moeten opzoeken. 
Na 2 ronden loopt het allemaal gladjes. Er heerste een opperbeste sportieve en 

gezellige sfeer. Ik had trouwens een bijzondere ervaring bij aanvang van een wedstrijd 
tegen een charmante dame. Voor dat wij elkaar een hand gaven om een fijne wedstrijd 

te wensen deed ze eerst nog even met een subtiel gebaar het boordje van mijn shirt 
goed! Zo kon ze zonder ergernis aan de wedstrijd beginnen! Heel apart en nog nooit 

meegemaakt. 
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De hele dag door werd er zowel bij de jeugd als bij de senioren serieus om de punten 

gestreden. Het tegelijkertijd spelen van alle finales was een mooie afsluiting van een 
geslaagde toernooidag.  

 
Voor de MTTV deelnemers was er zowel bij de jeugd als bij de senioren geen 1ste of 2de 
plaats dus helaas geen prijzen. 

 
Omdat er weinig deelnemers vroegtijdig naar huis waren gegaan was zowel de 

prijsuitreiking(door wethouder van sportzaken Wim Mulckhuyse) als de 3de helft goed 
bezet en heerste er een prima sfeer.  
 

Een compliment aan de organisatie! 

 

 
 

 
Uitslagen: 
Klasse  Plaats Naam   Vereniging 

Junioren  1 1  Harm Brandwijk  Trefpunt 
   2  Corian Bakker  Drivers 

Junioren  2 1  Wim Scherpenzeel  Tavernie 
   2  Julian Kha   Gorkum 
Junioren  3 1  Ard van de Ham  Tavernie 

   2  Joël Scheurwater  Gorkum 
Senioren 1 1  Peter Liu   Alexandria 

   2  Panco Chung  Pingwins 
Senioren 2 1  Wim Bloemer  Die Mede 
   2  Erik Leenders  ZTTV 

Senioren  3 1  Rick van Loo   Trefpunt 
   2  Drago Bikarevic  Papendrecht 

Senioren  4 1  Arjan Kros   Tavernie 
   2  Ron Sonneveld  SVN 
Senioren 5 1  Jeroen van Bruchem Tavernie 

   2  Michel van der Spek Papendrecht   
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Het was bij de prijsuitreiking nog gezellig druk. 
 

Wim de Vries 
 
 

Opgeven voor dit toernooi bij: Truus de Goeij: 
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Spelers: 
René Vermeer(aanvoerder), Richard de Rijk, Truus de 

Goeij en Arie Verduin 
Klasse/poule: 

6de klasse/poule D 
Speelavond: 
Woensdag 

 
 

 
 

Uit naar Merwestad 4 – reporter René 
De laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft in de 6e klasse. Tot nu toe hebben 
we alle wedstrijden gewonnen dus dat hopen we voort te zetten. Vandaag zijn Arie, 

Richard en René naar Dordrecht afgereisd. We spelen tegen de voor ons onbekende 
Rob en Menno Tempelaar (vader en zoon) en hun zwager / oom Ruud Bakker. René 

begint tegen Rob en wint eenvoudig met 3-11, 4-11 en 6-11. Daarna Arie tegen Ruud, 
ook simpel met 4-11, 7-11 en 6-11. Richard tegen Menno ook al in 3 games. Een snelle 
en simpele 3-0 voorsprong. Dan het dubbel van Arie en René, de eerste game in het 

dubbel gaat zoals wel vaker in de dubbel weer verloren. Maar deze keer weten we 
gelukkig de volgende 3 games wel te winnen. En zo gaan we met een 0-4 voorsprong 

“aan de thee”. Na de pauze Ruud tegen René, de eerste spannende 5-gamer deze 
avond. Na verlies van de eerste 2 games weet René de 3 volgende toch nog te winnen. 
Daarna wint Richard netjes in 4 games van Rob Tempelaar. Ook de volgende 2 

wedstrijden gaan in 4 games naar….. MTTV. Een 0-8 voorsprong. De resterende 2 
wedstrijden zijn weer zeer spannend maar zowel René als Arie weten de 5e game met 

respectievelijk 9-11 en 12-14 te winnen. Alweer een overwinning, deze keer met 0-10. 
Na nog een borrel(hapje) gaan we na twaalven voldaan weer naar huis. 
 

Uit naar Papendrecht  - reporter Truus 
We gaan aan de return wedstrijden beginnen. De eerste helft is goed verlopen en we 

hebben een ruime voorsprong. De vijfde klasse lonkt alweer naar ons. 
We gaan naar Papendrecht en treffen daar vertrouwde spelers. Cees, Herman en Ina. 

Wij, dat zijn Arie, Richard en Truus. 
Truus begint tegen Cees, deze is naar zijn zeggen in trainingskamp geweest want zo’n 
wedstrijd als de vorige keer wil hij niet meer. En even lijkt het er op dat dit gaat lukken 

maar gelukkig weet Truus in de vijfde set de winst naar zich toe te halen.  
Arie tegen Herman, deze wordt vrij makkelijk in drie sets door Arie gewonnen. Richard 

tegen Ina. De eerste 2 gaan eenvoudig naar Richard, daarna let hij even niet op dus 
gaat die set naar Ina. Gelukkig trekt hij het in de vierde set weer recht. Weer een punt 
voor ons. Het dubbel Arie/Truus loopt niet lekker en gaat dus ook verloren. 

Herman tegen Truus. Bij Herman loopt het goed, na twee sets moet hij toch even 
rustig aan doen en een kleine pauze inlassen. Opgeven denkt hij niet aan. En na een 

poosje gaat het weer beter en hij wint gewoon in 3 sets. Cees tegen Richard, reuze 
spannend. Met setstanden van 15-17, 8-11 en 11-13 trekt Richard toch de winst naar 

zich toe. Daarna winnen Arie en Richard nog beiden hun partijen en Truus  speelt tegen 
Ina nog een slechte partij. De eerste set gaat verloren met 16-14 en daarna is het 
over. Ze heeft niets meer in te brengen. En het besluit is gelijk genomen. Nieuwe 

rubbers… dan gaat het vast beter. Richard kan dit wel verzorgen. Neemt het batje mee 
en heeft het volgende week weer bij zich. Ga je gewoon halverwege de 

competitie met nieuwe rubbers spelen. Afwachten of dat gaat lukken.  
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Vervolg pagina 48. 
Deze avond als team gelukkig goed afgesloten. Een winst van 3 – 7. Na nog een 

gezellig drankje met elkaar gaan we weer huiswaarts. 
 

Thuis tegen Merwestad 5 – reporter Arie 
Vanavond krijgen we Merwestad 5 op bezoek, dit moet geen groot probleem worden 

aangezien we de uitwedstrijd al met 8-2 hebben gewonnen.Rene heeft vandaag een 
avondje vrij gekregen dus spelen Richard, Truus en Arie. 
Arie begint en al snel blijkt dat Theun een serieuze tegenstander is, Arie wint de eerste 

game nipt met 11-9, de volgende 2 gaan met 4-11 en 11-13 naar de tegenstander en 
de 4e wint Arie weer met 12-10. De laatste en beslissende game wordt 11-9 en staan 

we dus met 1-0 voor. Vervolgens speelt Truus haar eerste wedstrijd, ze heeft zojuist 
van Richard haar batje gekregen met nieuwe rubbers erop dus dat wordt spannend. 
Maar Truus went er heel snel aan en wint haar partij vrij gemakkelijk met 14-12, 11-6 

en 11-8. Daarna mag Richard ook met nieuwe rubbers aantreden en ook dat gaat 
verrassend goed, 11-4, 11-4 en 11-7. Daarna dubbelen Arie en Truus en ook dat is 

geen probleem 11-7, 11-8 en 11-5, de ruststand is dus 4-0, we liggen op schema. 
Ook na de pauze gaat alles voorspoedig, Arie en Truus winnen allebei de resterende 
wedstrijden vrij eenvoudig, alleen Richard heeft nog een moeilijke wedstrijd tegen 

Theun, hij wint de eerste game nog met 11-8 maar verliest vervolgens met 9-11 en 6-
11 maar daarna krabbelt Richard weer uit het dal en wint dan met 11-8 en 11-6. De 

eindstand is dus 10-0 geworden. Onze directe concurrent Dordrecht heeft eerder deze 
week met 7-3 gewonnen van Merwestad 4 waardoor onze voorsprong is opgelopen tot 
maar liefst 19 punten. 

De volgende wedstrijd is tegen Dordrecht, misschien kunnen Rene, Richard en Truus 
dan al het kampioenschap binnenhalen. 

Uit naar Dordrecht – reporter Truus 
Terwijl Arie geniet van een weekje zon gaan René en Truus naar Dordrecht waar 
Richard zich later ook zal melden. Het wordt een klein beetje spannend vanavond. Blijft 
Truus winnen??? Blijft René op 100% staan. We spelen vanavond tegen de nummer 2 

en theoretisch is het nog mogelijk dat zij nummer 1 worden. Dan moeten wij zo 
ongeveer alle resterende wedstrijden van dit seizoen verliezen en zij moeten ze 

allemaal winnen. René begint tegen Martin Boet. Het is een ontzettend spannende 
strijd die om en om gaat maar uiteindelijk trekt René in de vijfde set met 10-12 aan 
het langste eind. Dan Truus tegen Ad Anderson, thuis heeft zij verloren van hem. Hij 

heeft de onmogelijkste ballen terug en heeft een geheel eigen stijl. Maar Truus staat 
zeer geconcentreerd achter de tafel. Heeft vertrouwen in de nieuwe rubbers op haar 

batje (ha ha). Maar ook zij weet na een hele spannende strijd in 5 sets te winnen. 
Richard tegen Wim Vendeloo. Pittige setstanden maar hij wint in drieën. Bij het dubbel 
zet Dordrecht een vierde man in, Willem Stal. In zijn gewone kloffie gaat hij samen 

met Ad de strijd aan tegen René en Truus, maar ook dit is een verloren strijd voor 
Dordrecht. Pauze. We zijn bijna kampioen!!!! 

Na de pauze begint René tegen Ad wordt in 4 sets door René gewonnen. Daarna volgt 
nog een flinke strijd tussen Richard en Martin Boet maar ook die wordt in vijven 
gewonnen door Richard. Daarna wint ook Truus haar wedstrijd. Het is inmiddels 0-7 

voor MTTV. De laatste 3 wedstrijden gaan allen in 3 sets naar MTTV. Een uitslag van 0-
10. Een vertekend beeld want we hebben er héél hard voor moeten werken. Rond 12 

uur kunnen we gaan douchen, het is een lange avond geweest. 
Maarrrrrr……we zijn kampioen en mogen in de voorjaarscompetitie weer terug naar de 
5e klasse.. 
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Thuis tegen Merwestad 4 – reporter Arie 
Vanavond spelen we alweer de laatste wedstrijd van het seizoen. De spanning is er  
behoorlijk af, wij zijn al kampioen en gedegradeerd wordt er ook niet in de 6e klasse. 

Het enige resultaat waar nog voor moet worden gestreden is de 100% van René en 
Arie. 

Arie begint tegen Rob Tempelaar en wint de eerste 2 games, maar daarna verliest hij 
verassend de 3e game met maar liefst 4-11, zou het toch nog spannend worden 
vanavond? Maar nee hoor de 4e game wordt gewonnen met 11-9 en het eerste punt is 

binnen. Hierna speelt Truus haar eerste wedstrijd tegen Menno Tempelaar en verliest 
helaas met 9-11, 9-11 en 1-11, de stand is weer gelijk 1-1. Als derde speelt René 

tegen Michel Hulshof en wint zijn partij vrij gemakkelijk met 11-7, 11-7 en 11-8. Dan 
komt de dubbel, en treed ons “gehandicapte” koppel aan, Richard en Arie gaan dus 
dubbelen. Ze beginnen goed en winnen de eerste 2 games met 11-9 en 11-7 maar 

daarna lijkt het nergens meer op en verliezen vervolgens met 6-11 en 9-11, de laatste 
game moet dus de beslissing brengen. Ook deze game begint niet goed, de 

achterstand is op een gegeven moment zelfs 7-9 maar dan volgen een aantal snelle 
punten van Richard en wordt alsnog gewonnen met 11-9. De ruststand is dus 3-1.  
De volgende 4 partijen na de pauze worden allemaal vrij makkelijk gewonnen, de 

stand is dan 7-1. Nu wordt het spannend of René en Arie beide hun 100% kunnen 
behouden. 

René mag als eerste beginnen tegen Rob en wint zijn partij met 11-8, 11-9 en 11-9, de 
eerste 100% is binnen. Nu mag Arie het gaan proberen tegen Menno en begint niet 
best hij verliest de 1e game met 11-6 en moet dus nog serieus aan de bak. Hij besluit 

om iets minder aanvallend te spelen en de tegenstander de fouten te laten maken, dit 
werkt en hij wint de resterende games met 11-8, 11-5 en 11-7 en eindigt deze 

competitie ook met 100%. Een terechte kampioen want ook Richard (94%) en Truus 
(67%) spelen een uitstekende competitie, volgend jaar gaan we het gewoon weer 
proberen in de 5e klasse. 

Na afloop hebben we het kampioenschap nog even gevierd met een hapje en een 
drankje en zijn uiteindelijk om 01.00 uur tevreden naar huis gegaan. 

 

 
Namens de redactie een digitale bos bloemen en  van harte gefeliciteerd met het 

kampioenschap en promotie naar de 5de klasse. 
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