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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……….. 

 Ranking beste competitiespeler(herhaling) 

 Verhaal uit de oude doos 

 Humor 

 ELAR toernooi 

 Citaten en wijsheden 

 Invallerslijst 

 Competitieprogramma Najaarscompetitie 2015 afdeling Zuid 

 Wadlopen 

 Tafeltennis clinic de Springplank 

 De dag van ………. 

 

en nog veel meer…. 

 
Kopij de Polsslag uiterlijk 13 december 2015  inleveren bij de redactie of per  

e-mail naar: 
 red_polsslag@hotmail.co

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 13 december 2015 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, 

 

Voor jullie ligt de derde Polsslag van dit jaar. Een mooi 

blad waar we als vereniging trots op mogen zijn. Laten 

we er met zijn allen voor zorgen dat Polsslag ook goed 

gevuld blijft. Dit lukt deels door de vaste rubrieken zoals de 

competitieverslagen. Om het blad levendig te houden is het van belang dat 

er variatie is. De variatie wordt meer naarmate er diverse mensen kopij 

inleveren. Er zijn dan verschillende onderwerpen en manieren van 

schrijven. Zo blijven we voor iedereen aan aantrekkelijk clubblad 

houden. Ik reken op ieders medewerking. 

Alle teams zijn ook weer aan de competitie begonnen. Dit jaar spelen wij 

nog met de oude celluloid ballen. Nieuwe plastic ballen zijn erg prijzig, 

mondjesmaat leverbaar en de kwaliteit laat te wensen over. Er is 

beterschap beloofd door de fabrikanten. Zoals het er nu voorstaat zullen 

we in de aankomende voorjaarscompetitie met plastic ballen spelen. We 

houden jullie op de hoogte. 

Binnenkort krijgen alle seniorleden een mail met de vraag om je maat 

door te geven voor een nieuw shirt. Ieder senior-lid krijgt een shirt. Tevens 

is de mogelijkheid om een extra shirt te bestellen. Deze is dan voor eigen 

rekening. We hebben besloten om dezelfde shirts aan te schaffen. Het oude 

shirt kun je dan tijdens competitiewedstrijden gewoon nog dragen. Voor 

een aantal zal het wellicht niet nodig zijn om een extra shirt aan te 

schaffen. 

Vrijdag 25 september is er een clinic voor jeugd van De Springplank 

geweest. Kinderen konden zelf een sport uitkiezen. Een aantal van hen 

heeft tafeltennis gekozen. We hopen dat dit voor de jeugd aanleiding zal 

zijn om eens op vrijdagavond onze vereniging te bezoeken. Bij het 

schrijven van dit voorwoord moet dit evenement nog plaatsvinden. 

Tot slot wens ik jullie weer veel leesplezier. 

Jeroen Peek 
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Agenda en evenementenkalender. 
17-10-2015(zaterdag) ELAR Toernooi 
 

11-12-2015(vrijdag) clubkampioenschap enkel jeugd 
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…………………………… 
27-10-2015   Roos Temminck 
 
07-11-2015   John Barten 

23-11-2015   Kylian Bot 
25-11-2015   Henk Huyzer 

 
05-12-2015   Theo Vogelaars 
15-12-2015   Lis IJzerman  

19-12-2015   Piet Copier 
29-12-2015   Julia van Iperen 

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

toegewenst! 

 
Van de redactie.  
De vakantieperiode zit erop. In de najaarscompetitie zijn inmiddels  

3 wedstrijden gespeeld. De herfst heeft zijn intrede gedaan. 
Kortom: de tijd vliegt voorbij. Het is een veel gehoorde opmerking. 

Iedereen heeft het druk met leuke of minder leuke dingen. Tijd voor 
ontspanning om b.v. te gaan tafeltennissen is er nauwelijks meer. 
 

Ook voor het schrijven van een bijdrage voor de Polsslag is kennelijk 
weinig tijd. Mijn wens voor 2015 was om naast de wedstrijdverslagen 

meer en inhoudelijk een breder aanbod van onderwerpen te mogen 
ontvangen omdat het soms best moeilijk is ons blad te vullen. Helaas is deze wens voor 
wat betreft het 1ste  en  2de   en nu ook het 3de  kwartaal nog niet uitgekomen. Misschien 

wel in het 4de kwartaal? De redactie begint het zo langzaam maar zeker minder leuk te 
vinden om zonder inbreng van de leden(de reporters van competitie wedstrijden 

uitgezonderd) de Polsslag samen te stellen. Op termijn zal dit zeker gevolgen hebben. 
 
Veel leesplezier. 

Wim de Vries                           
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MTTV bestuurlijk nieuws. 
De vakantie is weer voorbij en de competitie is in volle gang. Dus ook het bestuur zit 

weer rond de tafel. Waar hebben wij het over? 
Nieuwe shirts.  
We blijven bij de leverancier waar de huidige shirts ook vandaan komen. Je kan dan je 

oude shirt ook nog blijven gebruiken. Iedereen gaat een mail krijgen met het verzoek 
zijn maat op te geven(staat op het labeltje in de kraag). Vind je je huidige shirt te 

groot of te klein dan kan je dus de maat wijzigen. 
Nieuwe ballen.  

We wachten zolang mogelijk met de aanschaf hiervan. 
De zaal is weer gehuurd voor het seizoen 2015/2016. Op wedstrijdavonden van 20.00 
tot 23.00 uur en op andere avonden van 20.00 tot 22.00 uur. En natuurlijk in de even 

weken van 19.00 tot 20.00 uur voor de jeugd. 
Mails van Wim de Vries: 

Wie komt er 25 september helpen met de sportclinics voor de jeugd van De 
Springplank? Heeft hij reactie gehad?  
En als tweede de toch wel heel belangrijke mail over De Polsslag. Wij als vereniging 

(bestuur en leden) vinden het allemaal prima wat hij doet. Maar Wim is het zat om 
constant te zeuren bij iedereen om kopij en heeft dan ook aangegeven dat hij er mee 

stopt als er op zeer korte termijn geen verbetering in komt. Wij zullen dan ook met z’n 
allen hier wat aan moeten doen. De financiële gevolgen zijn enorm als het clubblad 
wegvalt. 

Elartoernooi: 
Uitnodigingen zijn weg en de eerste aanmeldingen zijn er weer. Sponsoring is weer 

gedaan maar mocht je nog iemand weten die MTTV een warm hart toedraagt, alle 
sponsoring is welkom!!! 
Algemene jaarlijkse ledenvergadering: 

We hebben ook de datum gepland om de Algemene Ledenvergadering te houden. Dit 
wordt dinsdag 9 februari 2016 in de Meerkoetzaal in de Linde om 20.00 uur. Reserveer 

die datum maar vast. 
 
Tot zover de berichtgeving van de bestuurstafel. 

 
Truus de Goeij 

Secretaris MTTV 

      ELAR Tafeltennistoernooi 2015 
MTTV Meerkerk  

Zaterdag 17 oktober 2015 
                   Uiterlijk 11 oktober 2015 inschrijven 

                        (zie ook elders in de Polsslag) 
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Tafeltennis clinic school de Springplank in de Linde, Meerkerk. 

Op vrijdag 25 september j.l. heeft  de 
Springplank een sport clinic 

georganiseerd in de Linde. De jeugd kon 
kiezen uit 5 sporten(tafeltennis, 

badminton, breakdance, voetbal en 
tennis). Voor tafeltennis hadden 24 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gekozen. 

De deelnemers waren in 2 groepen van 
12 verdeeld en speelden van 13.00 tot 

13.45 en 14.00 tot 14.45 uur  Henk had 
3 spelletje bedacht. Het 
“hooghouden”van de bal”waarbij 

maximaal 1 voet verzet mocht worden 
waarbij tevens op de “wiebelaar”gespeeld moest worden(hier was Jeroen begeleider). 

Smashen van een door de tegenstander aangegeven bal op ooghoogte(uiteraard was ik 
daar begeleider). Spel 3 was het zolang mogelijk spelen van een rally en het aantal 

slagen tellen(assistent van de school). De 
jeugd was enthousiast over de clinic. 
bezig.Na floop kreeg de begeleiders een 

spontaan applaus. 
 En nu maar hopen dat er zich aspirant 

leden melden. 
 
Wim de Vries 

 

Wie jeugd heeft, heeft de toekomst 

 
 

 
 

Nieuwe berekening van de persoonlijke competitie resultaten(herhaling). 

Zoals al eerder gemeld tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart van dit jaar, 

hebben wij als bestuur besloten om een verandering door te voeren in de manier om te 

bepalen wie de beste competitiespeler van een kalenderjaar is.  
De reden hiervoor is dat als iemand in een te lage klasse speelt dan zijn eigen niveau 
met de huidige methode d.m.v. de behaalde percentages niet helemaal eerlijk is.  

Vanaf nu wordt er gekeken welke speler de meeste progressie heeft gemaakt in zijn 
klasse en op zijn eigen spelniveau.  

Er wordt uitgegaan van de basisrating die door de NTTB wordt bepaald. Het verschil 
tussen de rating van voor de voorjaarscompetitie en na de najaarscompetitie van een 

kalenderjaar bepaald nu het persoonlijke resultaat. Voorwaarde is echter wel dat een 
speler minimaal de helft van het aantal competitiewedstrijden heeft meegespeeld bij 
zijn eigen team. 

 

Uitleg berekening rating 

De rating van een speler wordt bepaald door de basisrating die de speler krijgt op basis 
van de afdeling / klasse waarin werd gespeeld en het behaalde winstpercentage. Door 

gebruik te maken van  onderstaande formule kan de uiteindelijke rating worden 
bepaald. 
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Vervolg bladzijde 12. 

Percentage Formule 

0% - 25% rating = basisrating + 2 * percentage 

25% - 75% rating = basisrating + percentage + 25 

75% - 100% rating = basisrating + 2 * percentage - 50 

Bron: www.ttkaart.nl 

 

Voorbeeld: 
Theo Vogelaars heeft in de voorjaarscompetitie 2015 in de 5e klasse een 

winstpercentage van 61% behaald. De basisrating voor de 5e klasse in het voorjaar 
van 2015 is 145 (bepaald door de NTTB). Het winstpercentage valt in de groep van 
25%-75%. De uiteindelijke rating is dan: 145 + 61 + 25 = 231. Voordat de competitie 

begon had hij een rating van 198 dat is dus een verbetering van 33 punten. 
 

Tussenstand 

Hieronder zie je de tussenstand na het spelen van de voorjaarscompetitie 2015. Aan 

het eind van 2015 wordt dan de definitieve stand opgemaakt. 

 

Wedstrijdsecretaris MTTV 

Arie Verduin. 

 
Wijsheden: 

 Iedereen neemt me zoals ik ben, nu ik nog. 

 De aap kan niet helpen dat wij zo op hem lijken. Eigenlijk had hij een beter lot 
verdiend. 

 Achteraf gezien had je alles van te voren kunnen weten. 
 Op iedere top bevindt men zich aan de rand van de afgrond. 

Naam Rating Begin Rating Eind Resultaat

1 Theo Vogelaars 198 231 33

2 Wim de Vries 198 224 26

3 Piet Copier 263 282 19

4 Ruud Muilwijk 265 271 6

5 René Vermeer 208 203 -5

6 Jarno Stuij 248 242 -6

7 Jan van Duijn 244 234 -10

8 Gerard van Buuren 282 271 -11

9 Wim v/d Bilt 261 248 -13

10 Lex Tump 221 208 -13

11 Teunis Buijzer 193 179 -14

12 Arie Verduin 236 220 -16

13 Richard de Rijk 236 220 -16

14 Jeroen Peek 324 306 -18

15 Stef v/d Bilt 224 202 -22

16 Truus de Goeij 208 183 -25

http://www.ttkaart.nl/
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VERHAAL UIT DE OUDE DOOS. 
De Voorzitter  
Vroeger begonnen de tafeltenniswedstrijden eerder dan 
tegenwoordig, op zijn laatst om 19.00 uur, maar ook vaak 
al om 18.30 of 18.45 uur. Je moest ook eerder uit de zaal 

zijn bijv. om 22.30 uur, bij uitzondering eventueel wat 
later, kwam de conciërge het licht uitdoen. Niet klaar met 

de wedstrijd, jammer voor jullie ! Niet dat wij dan 
spoorslags naar huis gingen, nee, het grootste deel van de 
club dook dan de kroeg in en dan werd er gebiljart : Tien 

over rood. Dat wil zeggen eerst de rode bal raken en dan 
de witte. De rode missen, dat betekende dan een rondje. Het laatste klaar kostte ook 

een rondje. 
We hadden in die tijd een echte Voorzitter, echt één met een hoofdletter ! Werkzaam 
bij een bank (komt meer voor !) met enige air, want hij was toch wel iemand vond 

hijzelf. Ook wij, als leden, keken tegen hem op, zij het met …… nou ja… netjes gezegd 
“een korreltje zout”. Als speler middelmatig, maar ook als zodanig altijd duidelijk in de 

zaal aanwezig. 
 

Op een avond tegen het eind van de competitie had onze Voorzitter haast. Hij moest 
snel naar huis en wilde zijn drie partijen zo vlug mogelijk achter elkaar spelen. 
”Iets bijzonders ?” werd gevraagd. Ja, zijn vrouw was jarig en er waren wat mensen 

uitgenodigd. “Kunnen wij zeker ook wel komen ?” werd schertsend opgemerkt. Met een 
van hem bekend joyeus gebaar reageerde onze Voorzitter met “Natuurlijk !” 

Dat had hij nou niet moeten zeggen ! 
 
Want we gingen die avond niet biljarten, we waren immers uitgenodigd ! Dus op naar 

het huis van de Voorzitter. Oei, dichter bij het huis van onze gastheer en diens jarige 
vrouw komend, in een toch wel erg sjieke buurt, werd het wat stiller. Eén van de leden 

merkte op : “Wij hebben geen aardigheidje voor zijn vrouw bij ons !” .                   
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Vervolg pagina 20.“Geen probleem, zei een ander, moet je zien”. 
Hij wees op een voortuin met bloemen van een van de buren en 

snel plukte hij een mooi boeket bij elkaar. 
 

En bij onze entree maakten we indruk, we pasten niet bepaald bij 
het aanwezige gezelschap. De gastvrouw werd gefeliciteerd, het 
ruikertje overhandigd ! Wij zijn er niet zo lang geweest, de 

meeste leden waren blij na korte tijd te kunnen vluchten, 
waaronder Liefhebber. 

Wij waren tot verwondering van het thuisfront vrij vroeg thuis : 
“Ja, nog even bij de Voorzitter geweest, zijn vrouw was jarig en 
die hebben we gelukgewenst”. 

 
Als club kregen we een probleem. De Voorzitter kwam nog één keer …. Om zijn gal te 

spuwen en spoorslags de vereniging te verlaten ! 
 
We vonden gelukkig snel een nieuwe voorzitter, ook uit hogere regionen. Hij woonde 

namelijk vier hoog op de zolderverdieping van een herenhuis naast de toegang tot 
onze speelzaal. Met hem aan het roer hebben de zaken nog jaren goed gefunctioneerd. 

Hij lustte een pilsje en at graag een bitterbal. Nee, bij hem zijn we nooit op 
verjaardagsvisite geweest ! 

 
Liefhebber 

 

Spelers: 
Gerard van Buuren(aanvoerder), Ruud Muilwijk, Jan van 

Duijn en Piet Copier 
Klasse/Poule: 
4e klasse/Poule I 

Speelavond: 
Woensdag 
 

 
 
MTTV 1 - Gorkum 5 

Datum : 09-09-2015 
Verslag : Piet Copier 

 
Eerste optreden dit najaar, thuis tegen Gorkum dat vorig seizoen laatste werd in onze 
poule maar toch weer present zijn. Zowel Piet als Ruud hebben enkele maanden geen 

batje meer in de handen gehad, reuze benieuwd. 
Toch weten ze beiden hun eerste partij vrij makkelijk in winst om te zetten. 

Helaas voor Jan gaat z’n eerste partij verloren, maar met winst in de dubbel 
(Ruud/Piet) gaan we met een 3-1 voorsprong een versnapering halen, pauze. 
Na de break stoomt Piet door met winst, maar moeten Jan & Ruud vervolgens hun 

meerdere erkennen, zij het nipt. 

Jan wint alsnog z’n laatste partij, evenals Ruud terwijl Piet alle sterren van de hemel 

slaat. 

Uitslag: 7-3 winst, Piet 3x, Ruud 2x, Jan 1x & de dubbel, goede start. 
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Vervolg pagina 21. 

Sliedrecht Sport 4  - MTTV 1 

Datum : 14-09-2015 
Verslag  : Ruud Muilwijk 
 

Met Gerard, Piet en ikzelf gaan we vol goede moed naar Sliedrecht. 
Gerard zijn eerste wedstrijd, Piet op honderd procent en ik op zevenenzestig.Laat ik 

het zo zeggen: de eerste drie gaan heel makkelijk en winnen we allemaal in drie sets! 

Piet en ik gaan dan voor de dubbel, maar verliezen die te makkelijk in vieren. 
Maar goed met 3-1 voor gaan we op ons gemak lekker wat drinken. 

 
Gerard gaat voor een AAtje, Piet wat wil jij drinken, wordt er gevraagd.  
Wat neem jij vraagt Piet aan mij! Nou ik heb wel zin in een biertje, ik moest rijden die 

avond dus dacht ik die tafeltennis ik er voor twaalven wel weer uit! 
Piet, ze hebben ook Leffe!!! 

Doe mij maar een Leffe zegt Piet, oké ik hou het bij een Hertog Jan. 
 

Na de pauze, moet Piet gaan spelen en wat is nou het geval, hij 
slaat geen bal meer raak! En verliest dik, uuuuhh, nog een Leffe 
Piet...........? 

Gerard wint vlot zijn tweede en ikzelf heb toch moeite om, mijn 
tweede binnen te halen(biertje?). Ja, je gaat twijfelen! 

Gerard dan voor zijn laatste en ook deze is voor Gerard, klasse 
maat: 100% en 6-2 voor. 
Tja en dan Piet weer.... Nou moet ik zeggen dat hij onder de 

wedstrijden van Gerard en mij, in de kantine gespot is! Toch niet om moed in te 
drinken.......(hopen wij)! 

We gaan het zien, maar helaas zijn spel vertoont nog steeds het Leffesyndroom! 
En ook deze keer gaat hij glansrijk ten onder. Ach Piet dat kan iedereen gebeuren 
toch........ 

Dan ikzelf voor mijn laatste, zou het vanavond ook voor mij 100% worden? 
De eerste verlies met 11-6, dat gaat hem niet worden zo. Er is progressie in mijn spel, 

maar verder dan 10-12 en 9-11 kom ik niet helaas! 
 
Maar goed, al met al met 6-4 gewonnen, verleden week met 7-3, dus we zijn in goede 

vorm! Na de wedstrijd hebben de jongens nog even een Leffe gedronken........ 
P.S.: 

Piet, zei na afloop in de auto wel, dat het niet aan de Leffe lag, maar dat hij zich niet 
zo lekker voelde! 
 

Ruud 
 

 
 

 

Schildpadden kunnen meer over de 

weg vertellen dan hazen. 
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Een nieuw idee:– een nieuwe rubriek 

Een dag uit het leven van …….  Jarno 
Doordeweeks staat de wekker vroeg afgesteld. Klokslag 5 uur loopt deze af, waarna ik 

wel eerst ga zitten voor een goed ontbijt, voordat ik rond kwart voor zes de deur 
uitstap. 

Ik werk bij Dura Vermeer Beton en Waterbouw, een 

aannemingsbedrijf wat zich richt op het realiseren van 
betonwerken zoals bruggen, tunnels, kades, geluidschermen, 

duikers, fundaties, onderhoudswerkzaamheden etc. en zit bij 
regio oost binnen ons bedrijf, wat alles ten oosten van Utrecht 
van noord tot zuid bestrijkt. De meeste dagen zit ik op ons 

kantoor in Beuningen vlakbij Nijmegen, waar ik dan rond half 
zeven aankom. Bewust wel zo vroeg om met name de eerste uren 

nog wat “doe”werk achter de pc te kunnen doen, voordat overdag 
de meeste tijd aan vergaderingen en overleggen wordt besteed.  

Maar voor projecten en tenders (maken van aanbiedingen voor nieuwe projecten om 
deze hiermee proberen te scoren) zijn er ook dikwijls bezoeken aan diverse plaatsen in 

Nederland.  

Het project waar ik nu mee bezig ben is een brug vlakbij Zwolle. Daar wordt in de 

uiterwaarden in het kader van ruimte voor de IJssel een nevengeul aangelegd 
waardoor de IJssel in de flessenhals ter plaatse meer ruimte krijgt en daardoor minder 

snel hoog water optreedt. Maar door de nieuwe nevengeul levert dit wel op dat de 
bewoners die daar ter plekke buitendijks op een terp wonen onbereikbaar worden. Dus 
moeten er totaal 2 bruggen worden gebouwd. De 1e brug is voor 4 bewoners die er 

achter wonen en kost 1,5 miljoen euro, een hele investering dus. Dat is nog meer bij 
de 2e brug want die is kost ca. 1 miljoen voor 1 bewoner en daar kijkt de politiek eerst 

wat ze er mee gaat doen. 

De tenders strekken zich over een flink deel van oost Nederland uit : 1 in het hoge 

noorden in Delfzijl, 1 in Barneveld, 1 in Nijmegen en 1 in het diepe zuiden in Sittard. 
Nu maar hopen dat we er minimaal één van aannemen maar dat is nog afwachten 
want de concurrentie is groot.  

Aan het einde van de dag kom ik meestal iets na 6 uur weer thuis, zodat ik nog wat 

tijd aan de kinderen kan besteden. Na het eten en op bed brengen zijn de avonden 
meestal ook goed gevuld met naast het tafeltennis vooral kerkelijk werk in de 
Jeugdraad en als leidinggevende van een jeugdclub in de kerkelijke gemeente in 

Schoonrewoerd.  

Zo is het ’s avonds dan al weer snel de hoogste tijd om naar bed te gaan, want ja de 
wekker loopt de volgende morgen weer vroeg af.  

Jarno:  
bedankt voor de tip. Als dit een vaste rubriek kan worden zou het een welkome 

aanvulling betekenen! 
 

Wie volgt? 

Tafeltennis: een sport om je inspannend te ontspannen. 
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VOORKOM DIEFSTAL 

 
(herhaling) 

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. 
 

 
 

   

Spelers: 

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

Bilt en Jeroen Peek 
Klasse/poule: 

4de klasse/poule H 
Speelavond: 

Vrijdag 
 

 

 

 

1. MTTV2 – Talani 2    4-6 

Onze eerste wedstrijd begon ongelukkig, door een misverstand had Wim zich afgemeld 
maar Jarno dit niet goed begrepen waardoor alleen Jeroen en Stef in de zaal aanwezig 

waren. Met 3 teams thuis op vrijdag om half negen was er niet veel meer te regelen. 
De eerste wedstrijd van het seizoen zijn we dus helaas maar met twee personen. Stef 
bijt het spits af. De eerste twee games haakt hij goed aan. Jammer genoeg gingen 

deze twee games verloren met 7-11 en 6-11. De derde game ging het een stuk beter. 
Helaas was de tegenstander hem met 10-12 net voor. Jeroen begon lekker tegen een 

tegenstander waar hij vorig seizoen van verloor: 11-6, 11-6 en 11-4.  
 
 

KLEEDKAMER 
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Vervolg bladzijde 26. 

Stef moet tegen Jan Riske, een strijdvaardige speler. Stef komt iedere keer net iets te 

kort en verliest met 11-8, 11-6 en 11-7. 
Het dubbel waar Wim en Jeroen in optreden verloopt evenmin goed. Rin en Jan zijn te 
vast. Uiteindelijk maken wij steeds de fout en binnen drie games is het gedaan. Met In 

zijn tweede partij begint Stef wat moeizaam, wat resulteerde in een 0-2 achterstand. 
De derde game kreeg Stef wat meer grip op het spel: 11-9.  

In de vierde game lukte alles en werd het 11-3. Helaas voor ons kon Stef de vorm niet 
vasthouden en verloor hij alsnog. 

Het dubbel met Stef en Jeroen liep erg goed. We bleven rustig en wachtte onze kansen 
af. De gamestanden waren: 12-10, 5-11, 11-9 en 11-6. 
Na de pauze hield Jeroen de vorm vast en won gemakkelijk in drie games. Stef had het 

erg moeilijk en moest in drie games zijn meerdere erkennen. Jeroen won tot slot de 
laatste partij. 

Uiteindelijk konden we leven met het geringe verlies. 
 
2. Dordrecht 3 - MTTV2   6-4 

Dordrecht 3, wie had dat 10 jaar geleden kunnen bedenken dat 
we tegen zo’n hoog teamnummer zouden moeten spelen, maar 

tijden verkeren. Ook dit keer kwam er weer het nodige 
regelwerk vooraf aan te pas. Het was precies de verjaardag van 
Stef en daardoor waren Stef en Wim niet van de partij. Gelukkig 

konden we dit keer in Jan v Duijn al snel een vervanger vinden. 
Na een reis via Meerkerk en Gorinchem arriveerden we ruim op 

tijd in Dordrecht zodat we nog tijd hadden voor een kopje 
koffie, die traditie die we nu niet thuis bij Stef konden doen.  
Jeroen opende erna de wedstrijd met een solide winst op Jelte Thoma. Jarno mocht 

daarna in de baan en ging 2 games lang gelijk op met Ton Timmer, helaas zakte hij de 
laatste games weg waardoor de stand weer gelijk was. Jan startte tegen Wayan Samba 

en had 2 games lang werkelijk niets in te brengen. Maar in de 3e game draaide hij de 
rollen om met 11-2, helaas had Samba de truc door want in de 4e game verpletterde 
hij Jan met 11-1. Jeroen en Jarno hadden in de dubbel totaal niets in te brengen 

waardoor we met 3-1 achterstand gingen rusten. Jeroen verkleinde na rust de 
achterstand met weer een regelmatige 3 games overwinning. Opmerkelijkste feit 

tijdens deze wedstrijd was dat Samba inde bloedhete Dordrecht zaal zijn wollen muts 
opzette. Navraag leerde dat hij een week geleden vanuit Bali was teruggereisd en nog 
last had van een jet-lag. Dat bleek wel tijdens de wedstrijd tegen Jarno want die 

denderde in 3 games over Samba heem al werd het in het laatst toch nog wel een 
beetje spannend. Jan had zijn avond niet en verloor tegen Jelte ook kansloos de 2e 

wedstrijd en aansluitend de 3e wedstrijd tegen Ton. Jeroen bracht ons terug in de race 
met een klinkende zege op Samba en toen kwam met een 5-4 achterstand alles aan op 
de laatste wedstrijd van Jarno tegen Jelte. Dit werd dan ook direct de spannendste 

wedstrijd van de hele avond. Na een aarzelende start zette Jarno snel druk en met 
aanvullend spel drukte hij het 1e deel van de wedstrijd door tegenover het 

verdedigende spel van Jelte zodat het er met 5-11, 11-9, 11-9 goed begon uit te zien. 
Maar langzaam vloeiden de krachten weg en kon hij het succesvolle spel niet 

volhouden, hierdoor zag Jelte kans de wedstrijd alsnog om te draaien en bleven we 
teleurgesteld met een 4-6 nederlaag achter. 
Na afloop werd nog menig anekdote opgehaald en gingen we weer huiswaarts.  

 
 

Tafeltennis: een sport voor iedereen. 



28 

 

Vervolg bladzijde 27. 

3. Papendrecht 8 - MTTV2  3-7 

Op 22 september staat de wedstrijd tegen het “jojo-team” op het 
programma. Papendrecht pendelt al jaren tussen de derde en de 
vierde klasse. We kunnen dus onze borst nat maken. 

Jeroen begint tegen Rin Visser, een verdediger. Binnen een mum 
van tijd staat het 6-0 voor Jeroen. Daarna komt Rin er beter in. 

Langzaam sluit de voorsprong en uiteindelijk wordt het 15-17 voor 
Rin. De tweede game komt Jeroen niet in het stuk voor (4-11). De 

derde game wordt weer spannend maar met 10-12 betekent dit een 
0-1 achterstand. 
Wim begint tegen Drago Biknarivic. Hij valt in. De eerste twee games verlopen 

identiek. Wim krijgt geen vat op het spel van Drago (5-11 en 6-11). De derde game 
zet Wim wat meer druk, gaat het gelijk op, maar wordt het 15-13 voor Drago. 

een 0-4 ruststand kunnen we natuurlijk niet tevreden zijn. 
Na de pauze speelt Jeroen tegen Drago. De eerste game zet Jeroen wat te weinig druk 
en verliest met 7-11. De rest van de partij neemt Jeroen wat meer initiatief en dat 

werkt. Met 11-6, 11-6 en 11-8 trekt hij de winst naar zich toe. 
Stef kan tegen Rin maar moeilijk in zijn spel komen. Als de rally’s langer worden, 

wordt het voor Stef lastiger. Hij moet eigenlijk het spel maken, maar dat is lastig en 
verliest dan ook in drie games. 
De partij tussen Wim en Jan is een mooie. In de eerste twee games lukt het nog niet 

zo best met Wim, maar daarna krijgt hij vat op het spel. Om Jan te verslaan moet Wim 
druk zetten, maar dit kost kracht. De derde game wordt het 13-11 en de vierde 11-7. 

Helaas slaat de vermoeidheid toe in de vijfde game (6-11). 
De 8e partij gaat tussen Stef en Drago. Stef heeft moeite met het gevarieerde spel van 
Drago. Het tempo ligt hoog en dat is lastig. Uiteindelijk doet Stef met 5-11, 8-11 en 9-

11 nog redelijk mee. 
De laatste wedstrijd van Jeroen is tegen Jan. De eerste game zet Jeroen te weinig druk 

en hobbelt hij te veel met Jan mee (5-11). In de tweede game loopt de service en 
opbouw beter. Een bolle spin-bal is het wapen (11-6). De derde game lijkt met een 4-0 
achterstand te beginnen voor Jeroen. Eigen schuld. Hij loopt het niet meer in (2-11). 

De derde game krijgt Jeroen alle ballen op zijn backhand en lukt het openen niet. Jan 
wint verdiend met 7-11. 

Wim gaat de laatste wedstrijd tegen Rin erg goed van start. Serveren zonder effect is 
het wapen tegen Rin. Dat doet Wim goed en hij wint met 11-7. In het vervolg gaat het 
nog steeds redelijk, alleen is het de vastigheid van Rin waar Wim niet is tegen 

opgewassen. 
Aan het einde van de avond hebben we een 1-9 nederlaag te pakken. Gelukkig is het 

na afloop erg gezellig. Dit vergoedt een boel. 
  
Jeroen Peek & Jarno Stuij, 

 
 

 
 

Een vliegend hotel. 
Hopelijk is er weinig turbulentie. 
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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 – Talani 3. 
Verslag  : Wim de Vries 

Tegenstanders : Henk Wiekart, Cees van Logten en Jan van de Berg. 
Meerkerk  : Wim de Vries, Lex Tump en Richard de Rijk(invaller). 

Uitslag   : 4-6 
 

In de voorjaarscompetitie  was er de gebiedsuitbreiding van 

de afdeling Dordrecht. De reisduur viel toen reuze mee. Nu 
had men besloten de afdeling West in de najaarscompetitie 

nog meer uit te breiden met Zuid waarna weer de vrees 
ontstond dat we nu wel meer reistijd kwijt zouden zijn. 

Maar zoals toegezegd er zou rekening gehouden worden met de wensen van de 

spelers. Complimenten aan de wedstrijdleider: in onze poule alle wedstrijden binnen de 
oude regio Dordrecht.  

 
Wim mocht tegen zijn eeuwige concurrent Henk de 1ste competitie wedstrijd Najaar 
2015 openen. Het was ook direct een echt duel. De 9-11 en 5-11 die volgde waren 

bijna vanzelfsprekend. Immers 0-2 achterstaan is de favoriete stand van Wim. Hij 
maakte het ook waar door de 3de game nipt met 12-10 te winnen. Na een zwakke start 

in de 4de game kwam hij nog goed terug maar Henk won toch met 8-11. 
Lex kon met zijn verdedigend maar soms ook verrassend aanvallend spel geen vuist 

maken tegen Cees. Hoe Cees het flikt is niet duidelijk maar met een grijns op zijn 
gezicht was het met  3-11, 5-11 en 5-11 snel afgelopen. 
Onze invaller Richard deed het beter tegen Jan. Het korte en snelle spel van Richard 

was voor Jan teveel. Met 11-7, 11-8 en 11-9 was het 1ste winstpunt binnen. 
Het dubbelduo Lex/Wim kregen duo Henk/Cees tegenover zich. Slik. Met de wil om 

toch te winnen ging het met 8-11en 11-9 ging gelijk op. De 3de game was door wat 
rustiger spel van Lex en Wim winst met 11-8. Deze speltactiek werd in de 4de 
doorgetrokken en zowaar winst mat 11-8. 

Na de thee stonden Lex en Henk tegenover elkaar. Het werd een spannende thriller. 
Lex liet zich niet door het spel van Henk van de wijs brengen. De 1ste game was nipt 

voor Lex met 13-11 gevolgd door een spannende 2de met 12-10 voor Henk. Daarna 
een sterk moment voor Lex(of een dip voor Henk) met 11-3. Henk herpakte zich in de 
4de met 11-8. Uiteindelijk was het Lex die met het juiste inzicht de stand op 11-7 

bracht. 
Wim had Jan na 2 games al op de knieën, dacht hij. Geheel volgens zijn slechte 

gewoonte verloor hij de 3de(8-11) om het in de 4de weer recht te zetten met 11-9 
winst. 
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Vervolg bladzijde 29. 

Richard heeft een spelstijl om het Cees moeilijk te maken. Wij ging er dus voor zitten. 

Na 4-11 en 9-11 bleek deze theorie niet op te gaan.  Sterker nog het zag er somber uit 
voor Richard.  Op karakter won hij nog de 3de game(11-9) maar moest uiteindelijk toch 
met 4-11 het hoofd buigen. 

Uitgerekend tegen Jan zat Lex in een dip of was zijn concentratie zoek. Met 9-11, 7-11 
en 11-13 was hij snel klaar. 

Richard en Henk hielden elkaar na 2 games goed in evenwicht(11-3 en 6-11).  Zowel 
Richard als Henk gaven elkaar weinig toe maar na 8-11 en 9-11 bleek Henk was Henk 

toch de winner. 
De laatst partij ging om 5-5 of 4-6 verlies. Voor Cees en Wim een reden om er voor te 
gaan staan.  Na een onrustig begin wist Wim een achterstand weg te werken maar 

kwam met 10-12 net iets tekort. Daarna kreeg Wim geen vat meer op het mysterieuze 
spel van Cees. Zowel met rustig als onstuimig spel kwam hij niet verder dan 6-11 en 

5-11. De na afloop vette grijns van Cees was ook bij hem een teken van opluchting. 
Relativerend hebben we in de 3de helft vastgesteld dat dit voor ons een aanzienlijke 
betere uitslag was dan in de voorjaarscompetitie(1-9). 

 
Merwestad 3 – MTTV 3. 

Verslag  : Wim de Vries 
Tegenstanders : lenny Klarenaar, Karel de Wal en Leo Croes 
Meerkerk  : Wim de Vries. Theo Vogelaars en Lex Tump 

Uitslag  : 4-6 
Deze vereniging is inmiddels 5 x van speellocatie verhuisd. Maar 

dank zij de uitvinding van het  navigatiesysteem reden we er in 1x 
heen. Het werd een gedenkwaardige speelavond. 
 

Wim ging tegen Lenny van acquit. Zoals bijna gebruikelijk de 1ste 
game verliezen(9-11). Het speltype van Lenny was duidelijk. Dus 

deze keer, mede op verzoek van mijn medespelers rust proberen 
te bewaren. Met deze tactiek werd het met 11-8, 12-10 en 11-9 

nog een nipte overwinning. 

Lex kon tegen Karel ervaren hoe een makkelijk uitziend speltype uiteindelijk moeilijk te 
“bestrijden” is. Opvallend in deze wedstrijd was de winst/verlies statistiek. De 5-11, 

11-5, 4-11 en 11-5 was op z’n minst verrassend te noemen. 
De laatste game werd uiteindelijk met 11-9 door Karel gewonnen. Het was een juiste 
afspiegeling van de krachtsverhouding. 

Voor Theo was het tegen Leo afwachten of hij tijdens het spelen last zou 
hebben/krijgen van zijn hielblessure. Door bewust niet te veel te bewegen wist hij toch 

het spel en de winst met 11-9, 5-11, 12-10 en 11-9 naar zich toe te trekken. 
De dubbelpartij Lenny/Karel tegen Lex/Wim was snel voorbij. Niet geheel kansloos(11-
9, 11-6 en 11-9) maar toch met een gevoel van “er had meer ingezeten” gingen we 

aan de thee. 
Karel tegen Wim werd een marathon partij. Ondanks het eerder genoemde speltype 

wist Wim rustige Karel toch te verslaan. Na een 2 maal 8-11 werd er al (terecht) 
favoriete stand geroepen. Door de 3de game met 11-8 te winnen was er weer hoop. 

Door in de 4de genadeloos met 11-1 uit te halen zou de 5de een makkie moeten zijn. 
Maar Karel wilde van geen opgeven wijken en stond met 1-8 voor. Wim kon dit door 
zijn alles of niets spel ombuigen naar 12-10. Het was een pyrrus overwinning maar zijn 

maakte zijn grootspraak waar. 
Dat Theo en Lenny het geduld wisten te bewaren was bekend. Zo’n speelstijl vreet tijd 

zeker als de partij in 5 games gespeeld wordt.  



31 

 

Vervolg bladzijde 30. 

Je zal dan maar scheidsrechter zijn. Theo gaf met 11-9 en 11-2 een duidelijke 

boodschap af: ik ga winnen. Maar het is en blijft een mooie wedstrijdsport want Lenny 
vocht zich met 11-8,11-7 en 12-10 naar de winst. Een knappe prestatie! 
Lex moest tegen routinier Leo, om een kans op de winst te maken, ook beheerst 

blijven spelen oftewel weer een spannende 5 gamer(voorspelbaar). Na 10-12, 11-8, 
11-3 kwam Leo met 11-9 sterk terug. De laatste game trok Lex alles uit de kast en 

wist met 11-9 te winnen. 
Theo had tegen Karel alle moeite om zijn tegenstander tot de orde te roepen. Na 2 

games met 10-12 de 3de winst met 11-9. Karel gaf geen krimp en scoorde 11-7. Helaas 
werd het 4-4. Alles was nog mogelijk. 
Wim zou tegen Leo een gelijk spel kunnen binnenhalen. Na 11-1 en 11-9 was het nog 

een kwestie van afronden. Maar Leo liet zich niet uit het veld oftewel van de tafel 
slaan. Zijn routine won het van de aanvalsdrift van Wim(11-6, 11-8 en 11-9). 

Aan Lex de zware taak om tegen Lenny minimaal een gelijkspel of de volle winst 
binnen te halen. Ook hier weer bijna hetzelfde speltype: geconcentreerd verdedigen en 
loeren op de aanval moment. Lex begon goed door in deze stijl met 14-12 te winnen. 

Lenny liet zich niet van de wijs brengen. Ze kwam volgens het eerder geschetste type 
spel afwachten en toeslaan met 11-9-11-7 en 11-8 ijzersterk terug. 

In de 3de helft werd duidelijk dat men ons toch hoger had ingeschat. In de 
thuiswedstrijd zullen wij dit waar moeten maken. 
 

 
Wadlopen. 

Op zaterdagmorgen 19 september 2015 ging ’s 
morgens om 03.30 uur de wekker. Voor mij geen 
normale tijd maar om 04.30 uur zouden wij naar het 

Friese plaatsje Paesens vertrekken om vanaf 07.30 
uur ca. 2 ½ uur te gaan wadlopen. Het idee was 

tijdens de jaarlijkse leden vergadering van onze 
buurtverenging geopperd. Er gingen 6 mensen 
waaronder Piet Copier en ik mee. Volgens de 

routeplanner was het een trip van 235 kilometer. 
Aankomsttijd 07.00 uur. De reis ging voorspoedig. In 

de buurt van Dalfsen gingen wij ondanks het ingestelde navigatiesysteem door een 
wegomlegging in de fout. Gelukkig bracht de ouderwetse landkaart uitkomst en 
arriveerde we keurig om 07.10 uur op de Achterwei 1 bij wadloopcentrum ’t Oan e 

Dyke in Paesens, Friesland.  
 

Paesens, een gehucht met ca. 250 inwoners, was nog 
in diepe rust. Wij werden hartelijk door de gids en zijn 
assistent in het “clubhuis” met koffie ontvangen.  

Op de website was al advies over de uitrusting 
gegeven. De “wadschoenen” hadden we al per e-mail 

gereserveerd. In de voorbespreking (met weer een 
kop koffie) kregen we te horen dat we de schoenen 

buiten konden uitzoeken. Met gefronste wenkbrauwen 
gingen wij naar buiten. Tot onze verbazing maar ook 
wel met een lach zagen wij deze schoenen(oude gym- 

en basketbalschoenen) langs de weg staan. Ze waren nog drijfnat van de ochtend mist. 
Na de maat gevonden te hebben naar binnen, korte broek en warme trui aan om als 

laatste de “wadschoenen” aan te trekken.  
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Vervolg bladzijde 31. 

Iedereen had een opmerking over de koude en natte schoenen. Ik had er geen 

problemen mee.  
Vervolg bladzijde 32. 

Althans ik had droge en stevige sportschoenen uitgezocht, dacht ik. Vlak voor vertrek 

viel het kwartje. De schoenen bleken de net uitgetrokken schoenen van Jan uit de 
Beatrixstraat te zijn die erg veel gelijkenis vertoonde met de door mij buiten 

uitgezochte schoenen! 
Hilariteit alom. Een sterk begin van de tocht. 
 

Na een algemeen praatje op de dijk gingen we via een pier 
“de wadden” op. Het werd licht afzien. Een sliblaag zorgde 

voor een “zuigende werking” en blubber op de schoenen. Het 
echte werk was begonnen.  
 

Onze gids begeleidde deze tocht(Zoutkamper zwerftocht) al 
jaren en wist veel te vertellen over de het leven op de 

zeebodem met kokkels, oesters, vis, typische zee 
bodemplanten etc. De eb –en vloedcyclus werd ook uitvoerig uitgelegd. Gelukkig zou 

het nog een paar uur duren voor het vloed zou worden. Een hele 

geruststelling want het waterpeil kan dan zo maar 2 tot 3 meter 
stijgen. Wij zijn tot aan de vaargeul gelopen. Deze geul was ca. 15 

meter diep. Oversteken geen optie dus met een boog terug naar het 
beginpunt. We kwamen nog wel een geul tegen maar die kwam, 
afhankelijk van je lengte, tot maximaal boven de knieën. Helaas 

hebben wij geen zeehonden kunnen spotten. Alles bij elkaar hebben 
we zo’n 8 à 9 kilomter in ca. 2 ¾ uur gelopen. Na afloop konden we 

ons in kunststof kuipen buiten afspoelen.  
 

Samenvattend was het door de combinatie van de natuur, het idee 
dat je over de zeebodem liep, de stilte beleving van de uitgestrekte wadden en het 
sportieve wandelelement de moeite waard geweest om dat een keer te doen. 

 
Na nog een kop koffie, een demonstratie oester openen en opeten van de inhoud, zijn 

we nog naar Lauwersoog gereden om daar, genietend van het mooie weer(achter glas) 
Een visje te eten. Terug hebben nog bij “de Koperen Hoogte” langs de snelweg Zwolle-
Amersfoort koffie gedronken. Deze, mede door het schitterende weer, zeer geslaagde 

dag hebben wij in het prieel van Piet Copier met een drankje beëindigd. 

Wim de Vries 
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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 

 
 

 
 

Nagekomen wedstrijdverslag voorjaarscompetitie 2015. 

MTTV 4 – Lekpongers 2. 

In de laatste wedstrijd van het seizoen moesten we tegen de geografische buren uit 
Ameide. Met als tegenstanders Eric Mulckhuyse, Wim Veenvliet en Gerrit Molenaar 

beloofde het een spannende avond te gaan worden. Arie, Truus en ik mochten 
proberen minimaal 8 punten te halen om ons te kunnen handhaven.  
 

Arie startte tegen Eric en dit werd gelijk een zeer spannende pot. Helaas voor ons was 
Eric aan het einde van iedere game steeds iets doortastender (of gelukkiger, ligt er aan 

of je in Ameide of Meerkerk speelt) en ging met 12-14, 9-11 en 14-16 het eerste punt 
naar Lekpongers. De tweede pot mocht Truus tegen Wim. Ondanks dat Truus niet 
slecht speelde, waren de veelal wat getruukte ballen van Wim net iets te listig. 

Opnieuw was de winst voor Lekpongers met 8-11, 6-11 en 7-11. Zo ging ook deze pot 
verloren en stond het 0-2. Voordeel was wel dat de opdracht nu heel duidelijk was, 

ALLES WINNEN! 
 
In mijn eerste wedstrijd moest ik tegen Gerrit, waar ik meestal wel van win, maar het 

toch vaak lastig te gen heb. Door heel fel aan te vallen, liet ik Gerrit niet in zijn spel 
komen en waren de 1e twee games met 11-5 en 11-8 voor mij. Hierna speelde Gerrit 

wat agressiever en verloor ik de greep op de wedstrijd. Met 9-11 en 8-11 begonnen we 
aan de 1e 5 gamer van de avond. Ik kwam gelijk met 4-0 voor en de rest van de game 
bleef ik gelukkig weer scherp. Met 11-4 was het 1e punt voor ons binnen, nog 7 te 

gaan dachten we toen nog. Van het dubbel Arie/Truus tegen Eric/Wim had ik me heel 
veel voorgesteld, maar het viel erg tegen. Eric en Wim gaven nauwelijks partij en ons 

koppel van de avond won vrij simpel met 11-5, 11-5 en 11-3 was de stand weer gelijk, 
2-2. 
 

Na de pauze startte Truus tegen Eric. In de eerste 2 games had Truus weinig kans, bij 
Truus lukte niet veel en bij Eric juist wel, dan krijg je 7-11 en 4-11 op het bord. Truus 

rechtte echter de rug en vocht voor wat ze waard was in de 3e game. Eric had veel 
moeite met deze opleving, maar helaas was hij op het einde wat gelukkiger en won hij 
deze game met 12-14. De rest van de partijen waren, behalve voor de eer dan, niet 

meer van invloed op de stad, degradatie was een feit, de andere teams waren niet 
meer in te halen. Arie speelde nog wel heel goed tegen Gerrit, Na het verlies van de 

eerste game met 5-11, waren de volgende games met 12-10, 11-9 en 11-8 weer voor 
hem. Mijn 2e wedstrijd tegen Wim was gelukkig geen herhaling van de wedstrijd in 
Ameide. Daar verloor ik de 1e twee games kansloos, voor ik na wijziging van de tactiek 

met 2-3 kon winnen. Nu won ik de 1e games met -11-8. In de 2e game had ik een 
inzinking en Wim profiteerde daar handig van met 10-12. Gelukkig pakte ik het spel 

van de 1e game weer op en won ik de wedstrijd met 11-5 en 11-7. 
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De laatste wedstrijd van Truus tegen Gerrit was heel spannend. 

Helaas wist Truus de enige game die niet spannend was met 11-4 
te winnen, de 3 andere games waren met 8-11, 10-12 en 11-13 
ongemeen spannend, maar leverde helaas weer geen punt voor 

Truus op. 
Ik mocht hierna tegen de ook nog ongeslagen Eric. Dit was een 

wedstrijd met een bizar scoreverloop, wat voor mij waarschijnlijk 
een fout scenario was. Ik won de spannende 1e game met 11-9. 

De 2e game ging met maar liefst 11-0 naar mij. Deze vernedering motiveerde Eric 
helaas tot een flinke tussen sprint en met 6-11 en 3-11 werd het 2-2. De laatste game 
kwam Eric ver voor, maar wist ik weer in te halen om zelfs met 10-9 voor te komen. 

Helaas was ik te vermoeit om door te kunnen drukken en wist Eric met 10-12 te 
winnen. Prachtige pot, maar geen punt voor Meerkerk. 

Om nog gelijk te kunnen spelen, moest Arie wel van Wim winnen. In het begin hielden 
deze twee elkaar in evenwicht met 11-9 en 9-11. De pijp bij Wim raakte echter leeg en 
Arie gaf nog even wat gas bij. Met 11-6 en 11-4 was de laatste pot gespeeld en was de 

uitslag met 5-5 een terechte. 
 

Nu moeten we onze hoop vestigen op een voorkeursplaats in de 5e klas, zo niet, dan 
gaan we volgend seizoen verder in de 6e klas. 
 

Richard de Rijk. 
 

Verslag wedstrijden najaarscompetitie 2015 team 4. 

MTTV 4 –  : Papendrecht 13 
Datum : Vrijdag 11-09-2015,  

Verslag : René Vermeer. 
Op verzoek van onze tegenstander was deze wedstrijd verplaatst van onze 
gebruikelijke speelavond op woensdag naar vrijdagavond. Dus vanavond drie 

thuiswedstrijden in De Linde. Omdat Richard bij Wim en Lex inviel staat het complete 
MTTV 4 in de zaal. Vanavond onze eerste wedstrijd in de 6e klasse nadat we in de 

voorjaarscompetitie te veel punten hadden laten liggen voor handhaving in de 5e 
klasse. René begint tegen Kees Jongkind, best wel zenuwachtig want “de oudere 
garde” is vaak zo vast als een huis. Maar gelukkig weet René met 3-0 van Kees te 

winnen, dus de kop is er weer af. Daarna Truus tegen Herman Erkelens, ook Truus 
gaat het goed af, alleen de 3e game gaat verloren, maar ook deze wedstrijd wordt 

gewonnen: met 3-1. Ook Arie weet zijn wedstrijd, tegen Gerda Deumer, te winnen. 
Maar deze twee maken het wel héél spannend, nadat Arie met 1-2 achter is gekomen 
wint hij de 4e game makkelijk en overtuigend met 11-4. Dus nog een 5e beslissende 

game te spelen, deze wordt zeer spannend en na 10-10 staan ze om en om een puntje 
voor totdat  Arie op 16-14 eindelijk het benodigde verschil van 2 punten weet te 

pakken. Dan het dubbel met Truus en René, hoewel we niet vaak samen dubbelen gaat 
het best goed en winnen we vrij gemakkelijk met  3-0.  
Dus kunnen we met een comfortabele 4-0 voorsprong, en dat is een hele tijd geleden, 

een “kopje thee” gaan drinken. Na de pauze winst van Truus tegen Herman, René wint, 
net als Arie, in 5 games ven Gerda en Arie wint van Kees. Dat is dus 7-0, zo gaat ie 

goed zo gaat ie lekker!! Truus weet daarna net niet van Gerda te winnen, 0-3 in games 
maar iedere game was Truus er dicht bij. Na haar wedstrijd vertelt Truus blij te zijn 
met het verlies: nu is de druk van die 100%-score er in ieder geval af .  
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De laatste 2 wedstrijden worden gewonnen en zo sluiten we onze eerste 

competitieavond af met een 9-1 winst. Na nog een afzakkertje in de kantine gaan we 
met een goed gevoel het weekend in. 
 

Merwestad 5 – MTTV 4 
Datum  : Dinsdag 15-09-2015,  

Verslag  : Richard de Rijk 
Merwestad 5 had vorige week met 6-4 gewonnen van 

Merwestad dus na vanavond zouden we wat beter 
kunnen inschatten wat de 9-1 tegen Papendrecht 13 
waard was. De tegenstanders van vanavond waren 

Desmond Monissen, Theun Evers en debutant Tim van 
Steenhoven. Arie mocht starten tegen Desmond en als 

er al sprake was van onderschatting, kwam daar snel 
een einde aan. Desmond won de 1e game met 11-8 en 
met dezelfde cijfers makte Arie 1-1. Ook in de 3e en 4e 

game was het uitermate spannend. De 3e game werd 12-10 voor Desmond en Arie won 
zijn 2e game met 11-8. In de 5e was Arie weer goed bij de les en maakte de partij met 

11-4 uit. Toen ik de zaal binnenkwam was René al begonnen met zijn 1e partij tegen 
Theun. De 1e game ging net als bij Arie naar Merwestad, dit keer met 11-5. Ook René 
maakte 1-1 met 7-11 en besliste de partij min of meer door de spannende 3e game 

met 12-10 te winnen. In de 4e game kwam René niet echt meer in de problemen en 
besliste hij de wedstrijd met 11-8. Ik mocht daarna tegen Tim en hoewel hij goed zijn 

best deed, was wel duidelijk dat Tim nog moet wennen aan het competitie spelen. Met 
11-5, 11-4 en 11-5 werd het 3-0. Deze goede start bracht ons naar het dubbel. Arie en 
René wisten hun niveau uit het enkelspel niet te halen en de tegenstanders stegen 

boven zichtzelf uit. Met 0-3 (10-12, 7-11 en 8-11) scoorde Merwestad het 1e punt. Na 
de rust had Arie na een wat stroef begin weinig moeite met Theun (11-9, 11-6 en 11-

7). Vervolgens speelde ik een moeizame partij tegen Desmond, die goed verdedigend 
en aanvallend spel liet zien, ondanks dat werd het met 11-9, 12-10 en weer 11-9 wel 
3-0. René gaf Tim slechts 10 punten in 3 games (11-4, 11-4 en 11-2), zodat we op 

tweederde van de avond met 6-1 voorstonden. Ik moest in de laatste pot tegen Theun, 
voor mij zeker de lastigste van de 3 spelers. Het werd een spannende pot, waarbij hij 

mijn service steeds vaker goed terug had en het aantal hoge ballen die ik kreeg 
gestaag toenam. Helaas realiseerde ik me pas na afloop dat een stapje naar achteren 
wellicht een goed idee was. Met 7-11, 12-10, 9-11 en 11-13 werd dit het 2e en tevens 

laatse punt voor Merwestad. Arie won namelijk zoals verwacht makkelijk van Tim (11-
6, 11-3 en 11-6) en René won met wat meer moeite van Desmond (11-4, 8-11, 11-6 

en 12-10). Na deze avond met 8-2 te hebben afgesloten staan Arie en René nog op 
100% en staan we dik eerste met 17 punten uit 2 wedstrijden. Na afloop nog gezellig 
nagetafeld. 

 
MTTV 4 – Dordrecht 6 

Datum  : Woensdag 23-09-2015,  
Verslag  : Richard de Rijk 

Dordrecht 6 is de grote onbekende in de poule. De 1e week hadden ze vrij doordat de 
poule 5 teams heeft, de 2e week is hun wedstrijd tegen Papendrecht verzet naar een 
latere week. Het team heeft bovendien 6 spelers dus sowieso afwachten wie er spelen. 

Deze avond waren het Ad Anderson, Sonja van Oeveren en Martin Boet. Truus mocht 
openen tegen Ad en volgens Truus na afloop van de wedstrijd was het helemaal niets 

en was de tegenstander haar steeds te snel af met goed geplaatste ballen.  
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Na de 11-6 volgden 3 games voor de tegenstander (4-11, 10-

12 en 5-11). René mocht vervolgens tegen Sonja. Dit bleek 
een geduchte tegenstander, maar ondanks dat won René na 
de 1e met 10-12 te hebben verloren de volgende 3 games met 

11-6, 11-8 en 11-5.  
In mijn partij tegen Martin had ik veel profijt van mijn service 

en mijn spin. Na een moeizame 1e game met 11-9 te hebben 
gewonnen, waren game 2 en 3 makkelijker met 11-6 en 11-4. 

In het dubbel gingen René en Truus helaas de boot in. De 
tegenstanders bleken wat beter te plaatsen en hadden op een 

paar beslissende momenten wat meer geluk met het netje. Met 9-11, 11-13 en 8-11 

werd de stand weer gelijk en gingen we de pauze in met de vraag of we vanavond 
wellicht averij zouden oplopen. Gelukkig bleek dit mee te vallen. Ondanks dat waren er 

nog wel een aantal spannende wedstrijden. René had het 2 games wat lastig tegen Ad, 
maar na de 11- en 11-8 was het verzet met 11-3 afgelopen. Hierna tekende Truus en 
Martin voor de langste partij van de avond. Nadat Martin de 1e twee games met 11-4 

en nipt met 12-10 had gewonnen was het de beurt aan Truus. Ze sleepte de partij uit 
het vuur met 11-8, 11-3 en 15-13. Klasse Truus! Ik tegen Sonja ging ook behoorlijk 

gelijk op. Sonja won de 1e met 11-8, maar ik kwam sterk terug met twee keer 11-7. 
De 4e game was een kraker maar deze pakte ik gelukkig met 13-11. René tregen 
Martin startte wat stroef. René liet het initiatief te veel bij Martin en leverde de 1e 

game met 11-8 in. Daarna nam hij meer en meer het initiatie en won hij vervolgens 3 
games met 11-7, 11-9 en 11-3. Nauwelijks uitgerust van de partij tegen Sonja moest 

ik tegen Ad. Het spel van hem ziet er wat apart uit, met een soort scheppende 
beweging, maar is door de goede plaatsing heel effectief. Geef hem geen ruimte wat 
die pakt ie gelijk. Na de 1e met 11-7 te hebben gewonnen was het met 8-11 snel weer 

1-1. Mijn service had hij steeds vaker goed terug, maar door hem erg onder druk te 
zetten, wist ik de volgende games toch te winnen met 12-10 en 11-8.  Met deze 5 

punten op rij was de stand 7-2 geworden. Truus ging proberen het 8ste punt te maken, 
maar kreeg helaas onvoldoende grip op het spel van Sonja. Wat ze ook probeerde, 
Sonja deed dat net wat beter. Na 8-11 en 3-11 zette Truus zich nog 1 keer schrap, 

maar helaas kwam ze net een puntje te kort, 9-11. De winst van 7-3 bracht ons totaal 
op 24 punten uit 3 wedstrijden. René staat net als de vanavond vrije Arie nog steeds 

op 100%. Met de wedstrijd tegen Merwestad 4 (4-6 verloren van Merwestad 5) nog 
voor de boeg, ziet het er voorlopig goed uit! 
 

 

 

 

Soms zegt 1 zin meer dan heel verhaal(is niet van toepassing op de Polsslag). 

 Zorgen moet je doen, niet maken. 
 Een zeer groot voordeel van ouderdom is dat bijna elke fout aan je leeftijd wordt 

toegewezen.  
 Achteraf gezien had je alles van te voren kunnen weten.  
 De cursus lassen voor beginners is afgelast. 

 Als je het nuchter bekijkt, lost alcohol niks op.  
 Leer eens afspraken met jezelf na te komen. 

 Mijn vrouw heeft een bijbaantje. Zij past op de kinderen van de werkster. 
 Een goede buur is iemand die zijn gras even hoog laat groeien als u.  

 In theorie is er geen tegenspraak tussen theorie en praktijk. In de praktijk vaak 
wel.  
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ELAR Tafeltennistoernooi 2015 

MTTV Meerkerk  

Zaterdag 17 oktober 2015 
Accommodatie: Sporthal “De Linde” Lindenstraat 1, 4231 DT  Meerkerk (tel. 

0183-352734). 

Organisatie:  Tafeltennisvereniging MTTV Meerkerk. 

Informatie:  E-mail:  najaarstoernooi@mttvmeerkerk.nl 

    Website:  www.mttvmeerkerk.nl 

Toernooileider:  Richard de Rijk 

Bonds- 

vertegenwoordiger: Niet van toepassing. 

Sponsoring:  Hoofdsponsor: Verkeersschool ELAR Lexmond 

Subsponsors:  kastenGIGANT.nl,  UNIVÉ Verzekeringen, SVR 
Meerkerk & Bovekerk Evenementenverzorging. 
    

Aanvang: Het toernooi begint om ca. 9.15 uur (zaal open 8.30 uur, 

melden uiterlijk 9.00 uur). 

Einde: De prijsuitreiking zal plaatsvinden direct na het toernooi om 

ca 17.15 uur. 

Deelname: Deelname staat open voor alle senioren (m/v) en junioren 

(m/v) van de afdeling West en voor alle senioren (m/v) en 

junioren (m/v) van de verenigingen die een uitnodiging 

hebben ontvangen.  

Tafels:  Er wordt op maximaal 13 tafels gespeeld. 

Ballen: Er wordt gespeeld met door de NTTB goedgekeurde 40mm 

ballen. 

mailto:najaarstoernooi@mttvmeerkerk.nl
http://www.mttvmeerkerk.nl/
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Deelnemers:  Er kunnen maximaal 72 spelers deelnemen.  

Inschrijving: Bij inschrijving dienen de volgende gegevens vermeld te 

worden: naam, bondsnummer en geboortedatum. Elke 

deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn 

inschrijving. 

Klassenindeling: Afhankelijk van sterkte wordt men in een bepaalde 

toernooiklasse ingedeeld. Hierbij maken we gebruik van de 

persoonlijke ratings zoals ze door de NTTB bepaald worden. 

(Deze toernooiklasse komt niet overeen met de 

competitieklasse en is afhankelijk van het aantal 

deelnemers). 

Speelwijze: Er wordt gespeeld volgens het zgn. “Zwitsers systeem”. Dit 

betekent dat alle senioren in dezelfde grote poule komen te 

zitten en alle junioren ook. Je kunt in principe dus iedereen 

tegen komen. Uiteraard wordt wel rekening gehouden met de 

speelsterkte, maar als je goed presteert op het toernooi, krijg 

je vanzelf sterkere tegenstanders en dus interessantere 

wedstrijden. Omgekeerd als je wat minder presteert, krijg je 

wat zwakkere tegenstanders, zodat er toch voldoende 

spelplezier blijft. Met dit systeem spelen we een aantal 

ronden, waarbij iedereen dus evenveel moet spelen. Je bent 

dus nooit na een paar wedstrijden al uitgespeeld. Na deze 

ronden “Zwitsers” worden er per toernooiklasse nog 

finalewedstrijden gespeeld. 

Legitimatie: Elke deelnemer dient bij inschrijving en deelname in het bezit 

te zijn van een geldige legitimatie, zoals bedoeld in artikel 23 

van het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB. 

Inschrijfadres: Inschrijving uitsluitend via het officiële inschrijfformulier naar 

het volgende E-mail adres: najaarstoernooi@mttvmeerkerk.nl  

o.v.v.  Tafeltennistoernooi  MTTV Meerkerk 2015. 

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt voor senioren en voor junioren € 

5,00 pp. 

Betaling: Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de inschrijving 

overgemaakt te worden op rekeningnr. NL89 RABO 0341 

3140 99 t.n.v. MTTV Meerkerk o.v.v. Tafeltennistoernooi 

MTTV 2015 en verenigingsnaam. Contant betalen op de 

toernooi dag is niet mogelijk! 

 

mailto:najaarstoernooi@mttvmeerkerk.nl
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Inschrijfformulieren: Aan het (wedstrijd) secretariaat van uw vereniging zijn de 

inschrijfformulieren per email verzonden. Ook zijn ze te 

downloaden via onze website:  www.mttvmeerkerk.nl 

De inschrijving dient uitsluitend met deze formulieren te 

geschieden. 

Sluitingsdatum: De inschrijving sluit op 11 oktober 2015 of zodra het 

maximum aantal inschrijvingen is bereikt. 

Bevestiging: De bevestiging van inschrijving van deelnemers van uw 

vereniging worden verzonden naar het op het 

inschrijfformulier opgegeven e-mailadres. 

Prijzen:  Er zijn 2 prijzen per toernooiklasse te winnen.  

Speelruimte: Binnen de aangegeven loopzones is het voor bezoekers 

zonder schoenen toegestaan de speelruimte gratis te 

betreden. 

Sportkleding: Het dragen van door de NTTB goedgekeurde sportkleding is 

verplicht. Sportschoenen met donkere zolen en 

straatschoeisel zijn in de zaal verboden. 

Kantine: Bij de speelruimte is een kantine aanwezig waar de meest 

uiteenlopende dranken en etenswaren te verkrijgen zijn. Het 

is verboden te eten en/of te drinken in de speelruimte. 

Roken:  In alle ruimtes van sporthal “De Linde” is roken verboden. 

Lijmen:  Conform de richtlijnen van de NTTB is lijmen verboden. 

Bepalingen: De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals 

omschreven in het toernooi- en wedstrijdreglement van de 

NTTB. 

Bijlagen:  Inschrijfformulieren en aankondigingsposter. 

 

                       
 

 

  

http://www.mttvmeerkerk.nl/
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