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POLSSLAG 
CLUBBLAD VAN DE MEERKERKSE TAFELTENNISVERENIGING MTTV 

33ste jaargang, jaar 2015, uitgave 02. 
 

 

 
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……….. 
 NTTB bestuurlijk nieuws 

 Invoering plastic ballen 

 Ranking beste competitiespeler 

 Dubbelkampioenschap 2015 senioren(verslag) 

 Verhaal uit de oude doos 

 Humor 

 Tavernie, Nieuwland toernooi(impressie) 

 ELAR stoernooi 

en nog veel meer…. 

 

 
 
Kopij de Polsslag uiterlijk 25 september 2015  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 25 september 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 velen van jullie staan de vakanties weer voor de 

deur. Lekker even onbezorgd ontspannen en genieten 

van de rust, of juist heel actief bezig zijn en je zinnen 

verzetten. Als je uit je normale ritme bent, kan de 

accu weer opgeladen worden. 

 

Na de vakantie zouden we eigenlijk met de nieuwe ballen moeten 

gaan spelen. Vanwege dat er nog weinig goede ballen leverbaar zijn, 

wordt dit uitgesteld. Wordt vervolgd dus. 

 

Fijn nieuws om te vermelden is dat Elar na een aflopende termijn door 

wil gaan met het sponsoren van ons najaarstoernooi. In principe heeft 

Elar de intensie om het te blijven doen, maar wil het wel per jaar 

bekijken. Vanaf hier mijn dank voor de inspanningen van Victor en 

Elar. 

 

Tijdens de koningsspelen heeft de jeugd van De Rank zich goed 

vermaakt met tafeltennis. De opkomst tijdens het vervolg (een week 

later op onze speelavond) was teleurstellend. Neemt niet weg dat er met 

name door Henk en Wim veel energie in is gestoken. Dank aan beide 

heren. 

 

De competitie is redelijk verlopen. In de najaarscompetitie gaan we 

weer met dezelfde teamsamenstelling verder. Vanaf volgend seizoen 

hoeven er geen wedstrijdbriefjes meer te worden ingezonden. Wel wordt 

van iedere aanvoerder verwacht dat bij een uitwedstrijd de uitslag 

nakijkt middels de NTTB-site. Nadere informatie hierover volgt van 

Arie. 

 

Graag wil ik nog even van de gelegenheid gebruik maken om iedereen 

een hele fijne, leuke, luie en of sportieve vakantie toe te wensen. 

 

Jeroen Peek 
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Agenda en evenementenkalender. 
26-06-2015(vrijdag) team I activiteit 
26-06-2015(vrijdag) laatste speelavond 

26-08-2015(woensdag) 1ste speelavond 
25-09-2015(vrijdag) geen speelavond 
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 

 

Onze jarigen…………………………… 
10-07-2015  Wim van de Bilt 

15-07-2015  Jarno Stuy 
17-07-2015  Ruud Muilwijk 

21-07-2015  Jeroen Peek 
06-08-2015  Martin van de Ham                     
16-08-2015  Wim de Vries 

23-08-2015  Daniël Muilwijk 
14-09-2015  Richard de Rijk 

18-09-2015  Stef van de Bilt 
 

 

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

 
Van de redactie.  
De vakantie periode is aangebroken. Een ieder zal naar (financiële) 

omstandigheden zijn/haar plannen gemaakt hebben. Wat is eigenlijk 
de betekenis van het woord “vakantie”? Ik heb het eens opgezocht. 
Vakantie is afgeleid van vacatio (Latijns werkwoord vacare) dat 

staat voor vrij zijn van verplichtingen. Het is een periode waarin een 
persoon zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt, zoals naar 

school of het werk gaan. Dit betreft een periode die (veel) langer is 
dan een weekend (waarin veel mensen vrij zijn), vaak minimaal een 

week. Werknemers hebben vakantie wanneer zij hiervoor 
vakantiedagen (of andere snipperdagen) inleveren. Scholieren, studenten en docenten 
hebben vakantie wanneer hun school gesloten is en zij geen andere verplichtingen 

hebben. Voor een ultiem vakantiegevoel zou ik aansluitend op deze uiteenzetting nog 
willen adviseren de laptop of tablet thuis te laten maar...........de Polsslag mee te nemen. 

 
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 kwartaal nog niet 
uitgekomen. Misschien wel in het 3de kwartaal een leuke, spannende of mooie vakantie 

belevenis voor de Polsslag schrijven?  
 
Veel leesplezier. 

Wim de Vries                           

http://nl.wikipedia.org/wiki/Weekeinde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werknemer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vakantie_(arbeidsvoorwaarde)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Snipperdag
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MTTV bestuurlijk nieuws. 
Op de laatste vergadering voor de vakantie zijn ter sprake gekomen de verschillende 
vergaderingen die door de verschillende bestuursleden bezocht zijn, te weten: 

 Algemene Ledenvergadering afd. West 

 Overleg avond van de wedstrijdsecretarissen 
 Toernooienoverleg afdeling West. 

 Het aanvragen van de zaal voor het komende seizoen. De zaal is    
aangevraagd in de competitie weken tot 23.00 uur buiten de       competitie 
weken en in de rustweken tot 22.00 uur. 

 Het wel of niet aanschaffen van nieuwe ballen. De datum voor gebruik          
hiervan is weer opgeschoven, nu naar 1 januari 2016. 

 Het aanschaffen van nieuwe shirts. 
 Opbrengst Rabo clubkas campagne € 78,88 

Tot zover de berichtgeving vanuit het bestuur.  

 
Namens het gehele bestuur een hele fijne vakantie en hopelijk allemaal gezond weer 

terug. 
 

Truus de Goeij 
Secretaris MTTV Meerkerk 

 

 

Nieuwe berekening van de persoonlijke competitie resultaten 

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. 
 

 

Tafeltennis: ook bestuurlijk een sport. 
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Vervolg: pagina 11. 

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. 

 

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. 

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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NTTB bestuurlijk nieuws 

 
Overzicht van de te gebruiken bal in de periode van 1 september 2015 tot  

1 januari 2016 
Competities 
- Landelijk heren: plastic bal 

- Landelijk dames: plastic bal 
- Landelijk jongens: celluloid bal, gebruik plastic bal is toegestaan 

- Afdeling senioren:  celluloid bal, gebruik plastic bal is toegestaan 
- Afdeling jeugd: celluloid bal, gebruik plastic bal is toegestaan 
  

Jan Willem van den Bosch 
Secretaris CCW 

 

Verslag bijeenkomst wedstrijdsecretarissen d.d 18-5-2015  

1. Opening 

Hans van Rutten heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met een 
korte voorstelronde van de leden van de competitiecommissie.  

Mededelingen vooraf: 
De samenstelling van de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken is gelijk gebleven, 

maar er is wel geschoven met taken. Hans van Rutten concentreert zich volledig op de 
duo competitie en Jan Willem van den Bosch heeft naast Gouda en Dordrecht nu ook 
Zuid onder zijn hoede. 

Het hoofdbestuur heeft het besluit m.b.t. invoering van de plastic bal herzien. 
Invoering wordt nu verplicht gesteld per 1-1-2016. Het bericht zal ook op de site van 

de afdeling West worden geplaatst. 
 
2. Agenda 

Er zijn geen punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd. 
 

3. Evaluatie voorjaarscompetitie. 
In deze competitie liepen we tegen het probleem aan dat er 3 maandagavonden 
tussenuit vielen als mogelijke speeldag (2e Paasdag, Koningsdag en 4 mei). Normaliter 

worden er geen wedstrijden op een herdenkingsdag als 4 mei gepland, maar door deze 
samenloop van omstandigheden konden we niet anders dan op 4 mei en Goede Vrijdag 

wedstrijden te plannen, omdat anders het competitieverloop teveel verstoord zou 
raken. Een dergelijke samenloop zal zich niet weer snel voordoen. 
 De termijn voor het verplaatsen van wedstrijden (4 dagen voor geplande datum) 

wordt wel erg vaak overtreden, waardoor er veel laatste moment verplaatsingen 
voorkomen. Eén vereniging heeft al voorgesteld dergelijke laatste moment 

verplaatsingen te gaan beboeten. De CCW zal zich hierop beraden. 
Als een wedstrijd verplaatst wordt graag het formulier op de site pas invullen als er 
overeenstemming over een nieuwe datum met de tegenstander is.  

 Verzoek om bij de jeugdteams beter af te stemmen wanneer spelers met vakantie 
gaan. Nu komt het regelmatig voor dat men er 1 dag voor een wedstrijd achter komt 

dat spelers met vakantie zijn. 
 We hebben het verzoek gekregen geen wedstrijden meer te plannen op de dagen dat 
het NK wordt gespeeld en dat zullen we dus ook niet meer doen. 

 
Tafeltennis: ook een duurzame en milieuvriendelijke sport met plastic ballen. 
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Vervolg: pagina 13. 
4. Play offs hoofdklasse 

Bij het vaststellen van de data van de finales werden we wederom met een samenloop 
van omstandigheden geconfronteerd. 2 teams die in de finales zaten speelden op 

dezelfde dag ook tegen elkaar om het jeugd kampioenschap van Nederland. Gevolg 
was dat de 3 finales niet gelijktijdig gespeeld konden worden en er uiteindelijk op 3 
verschillende dagen gespeeld wordt. Voor alle betrokkenen was dit een vervelende 

situatie, die zich echter ook niet snel  weer voor zal doen.  
 

5. Speelschema najaar 2015/voorjaar 2016 
De speeldata staan al enige tijd op de site. In de voorjaarscompetitie 2015 waren er 3 
rustweken voor de 4e speelronde, wat als vervelend is ervaren. Helaas moeten we ons 

confirmeren aan de speeldata van de landelijke competitie om  de zaterdagwedstrijden 
in de afdeling (jeugd, landelijk en hoofd- en 1e klasse) planbaar te houden.                                                                                    

Het enige alternatief zou zijn de betreffende team te melden wie hun tegenstanders 
zijn en ze dan het zelf maar te laten uitzoek en dat is uiteraard niet acceptabel. 
In het voorjaar 2016 zal dit overigens iets anders zijn. 

 Het blijkt dat de rustweken anders gepland zijn dan de officiële vakantieweken, zoals 
door het ministerie gepubliceerd. De CCW zal uitzoeken hoe dit kon ontstaan en via de 

site laten weten wat de oorzaak is. 
 

6. Regio indeling najaarscompetitie 
De regio Gouda zal ook worden toegevoegd aan de regio Zuid&Dordrecht, waardoor er 
onder de topklasse in de reguliere competitie alleen nog de regio’s Noord en Zuid 

overblijven. De competitieleider van de nieuwe regio Zuid, Jan Willem van den Bosch, 
zal zoveel als mogelijk rekening houden met maximale reistijden van ca. 30 minuten. 

Een enkele keer een iets langere reistijd zal niet altijd te voorkomen zijn, maar dat is 
nu ook al het geval. 
 Doing vraagt nog wat meer rekening te houden met de rolstoeltoegankelijkheid van 

speelzalen voor hun teams met rolstoelspelers. De competitieleiders zulle hier nog 
alerter op zijn. Kijk hierbij ook goed naar de voorlopige indeling als vereniging. Op dat 

moment kan je nog wijzigingen laten doorvoeren. 
 
7. Tuchtzaken 

In het seizoen 2014/2015 hebben zich geen tuchtzaken voorgedaan. 
 

8. Niet meer opsturen wedstrijdformulieren 
De CCW wil het laten insturen van de wedstrijdformulieren gaan afschaffen met ingang 
van de najaarscompetitie 2015. De verificatie van de ingevoerde uitslagen zal dan door 

e uitspelende teams moeten gebeuren. NAS is nog niet geschikt genaakt om dit via het 
programma te kunnen doen, waardoor we een tussenoplossing hebben bedacht. 

De CCW zal de uitslagen technisch verifiëren, maar de uitspelende vereniging moet 
controleren of de uitslag goed is ingevoerd. De specifieke procedure hiervoor zal 
binnenkort worden uitgewerkt en zowel op de site als via mail worden 

gecommuniceerd. 
 

9. Rondvraag 
Verzoek om stukje op de site te plaatsen over uitstel invoering plastic bal.  
Op de site van NTTB staat niet aangegeven welke plastic bal NTTB goedgekeurd is. 

Graag extra attentie voor speelschema als 2 teams van 1 vereniging in een poule 
zitten.  
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Vervolg: pagina 14. 

Verzoek om bij bestuurswisselingen dit door de secretaris ook in NAS te laten 

aanpassen. 
 Twee verenigingen hebben schriftelijk gevraagd om het toch mogelijk te maken dat 
een speler in 2 wedstrijden op dezelfde avond mag spelen. Bij de aanwezigen is hier 

geen animo voor. 
 

10. Sluiting  
Hans van Rutten sluit de vergadering om 21.20 uur. 

 
Jan Willem van den Bosch 
Secretaris Commissie Competitie en Wedstrijdzaken  

 

IMPRESSIE TAVERNIE TOERNOOI, NIEUWLAND , 13-05-2015. 

Met het kleinschalig en low budget toernooi 
van de Lekpongers als voorbeeld 

organiseerde Tavernie op woensdagavond 
13 mei de Nieuwlandse uitgave. Na 

ontvangst met koffie een welkomstwoord en 
uitleg van de spelregels gingen we op 4 
tafels van start. Er werd in 4 poules van 5 

deelnemers gespeeld. Het systeem met 2 
punten per klasse verschil met een 

maximum van 5 punten werd ook hier 
toegepast. 
 

 
Mijn tegenstanders 

waren Paul Lakerveld(HTV), Richard de Rijk(MTTV), Eric 
Mulckhuyse(Lekpongers) en Ricardo Boogert(Tavernie). Een 
poule met fanatieke maar sportieve spelers. 

Voor mij geen plaatsing in de kruisfinales. Winnen van Eric en 
Paul. Verliezen van Richard en Ricardo. Bijzonder wapenfeit 

tegen Ricardo(de latere winnaar) was een 2-0 voorsprong 
waarvan de 2de game winst met 11-1en mijn zwakte bij zo’n 
voorsprong om de 3de met 8-1 voor te staan en toch nog 

onderuit te gaan. Daarna 2 games staan te knoeien om 
vervolgens toch mijn tegenstander (terecht) te feliciteren met 

de overwinning. Tegen 00.00 uur werd de finale gespeeld. 
 

Daarna is het nog 
heel lang gezellig 
geweest. 

 
Noot: 

Wanneer organiseert MTTV deze Zederik 
cyclus? 
 

 
 

Wim de Vries 
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VERHAAL UIT DE OUDE DOOS. 
Teamgenoten 
Menigeen zal ooit door een enthousiast bestuurslid zijn 
vergast op de mededeling, dat zich een geweldige speler 

had aangemeld om de vertrokken topper in het team te 
vervangen. 

Met het noemen van de naam volgt daarna de zure smaak 
in de mond : Aangeprezen werd een goede middenmoter, 
maar vervolgens bekend als een minder prettige 

teamgenoot om soms heel verschillende redenen. 
 

Zo komt ook die “bluffer” van jaren geleden terug in gedachten. 
Hij had het vaak over projecten (toen een modern woord dat maar door weinigen werd 
gebruikt) waarmee hij in zijn dagelijks werk te maken had zonder overigens duidelijk 

te maken waarover het ging. 
En ook “ met hem erbij zouden we wel even kampioen worden dat jaar.” 

Nou, mooi niet ! Met een competitiegemiddelde van ongeveer 70% verloor hij net de 
beslissende partijen in belangrijke wedstrijden die ons het kampioenschap kostten. 
Sodeju, net als het er om ging, kwam hij te kort ! 

Toegegeven :  
Vechtend als een leeuw, fanatiek verdedigend, kappend en schuivend met meer dan 

100% inzet ! 
 
Toch heb ik later veel milder geoordeeld over deze teamgenoot. Hij wilde graag wat 

betekenen in het leven, ook voor het team. Het was een harde werker en een goede 
huisvader. Onder die vernislaag stak geen kwaaie vent. Ik heb hem maar kort gekend 

en hij verdween ook weer uit het blikveld. 
Hopelijk is het hem goed vergaan. 
 

Een heel ander stel vormde een identieke tweeling, de één een fanatiekeling, de ander 
rustiger maar die had het nadeel dat hij niet altijd 

kwam opdagen. 
Met beide heren werden wel én de kampioenstitel én 

de beker binnengehaald ! 
Maar die eerste was altijd zoek als er geteld moest 
worden, op dat moment zat hij steevast ergens 

verstopt in een hoekje : Hij moest zich concentreren, 
was de verklaring. 

De beide heren hadden zelden tot nooit (of heel 
weinig) poen in hun zak, mooi klaar ben je daarmee als 
er aan het eind van de avond met de kroegbaas afgerekend moet worden. 

Hun vertrek, eerst de rustige en daarna de fanatieke, werd dan ook niet betreurd ! 
 

Gelukkig maar dat de met “goud omrande” strijdmakkers in de herinneringen 
overheersen. 
 

Al heb je ze jaren niet gezien, maar bij een hernieuwde ontmoeting vallen die jaren 
weg en lijkt het gisteren dat je met hen achter de tafel stond. 

Aan sterke verhalen dan geen gebrek, niet zo vreemd hè als het gaat om een 
 
Liefhebber 
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Spelers: 

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

Woensdag 
 

 

Gorkum 4 – MTTV 1 
Datum : 20-03-2015  
Verslag : Piet Copier 

Uit naar Gorkum, altijd lastig, zeker met 2 Blieken in het team. 
Vooral vanavond daar de tegenstander met 4 man komt opdagen. 

Ondanks dat we op een 3-0 voorsprong komen is Jan de enige die overtuigend weet te 
winnen. Des te vreemder is het dat de toch solide dubbel Ruud/Piet in 3en het 

onderspit moet delven. 
Gelukkig zijn we alle 3 in topvorm en weten we dat vast te houden, helaas moet Jan 
een enkele partij als verlies noteren. 

Al met al een 8-2 winst, dus goede zaken gedaan tegen een naaste concurrent. 
 

Drivers 4 - MTTV 1 
Datum : 10-04-2015 
Verslag : Jan van Duijn 

Op vrijdagavond togen Gerard, Piet en Jan naar Hardinxveld-
Giessendam om het op te nemen tegen Drivers. 

Ruud, net terug uit Turkije, kwam ook nog even kijken naar het 
flitsende spel dat ook vanavond weer op de mat werd gelegd. Of 
hij hier warm van geworden is weet ik niet; gewaardeerd werd 

het wel. 
Piet had een glanzende vorm vanavond, al werden zijn 

wedstrijden licht ontsierd door een gigantisch aantal rand- en 
netballen. De tegenstanders waren de wanhoop letterlijk nabij. 
Dit resulteerde bij de enige vrouwelijke tegenstander dit seizoen 

in een vocale eruptie die hier niet herhaald kan worden. We 
hebben immers weer jeugdleden……………….. 

Maar goed, Piet won er 3, Gerard speelde solide maar niet goed genoeg voor de triple 
en won er 2 vanavond. Over mezelf kan ik kort zijn: uithuilen en opnieuw beginnen. 
Het werd uiteindelijk 5-5, dus als je hebt opgelet tot nu toe is de conclusie dat het 

dubbel van Gerard en Jan verloren is gegaan.  
 

Toch weer 5 punten, en na nog een gezellige nazit maar weer eens richting huis 
gegaan. 
 

ELAR  Tafeltennistoernooi 2015 
MTTV Meerkerk  

Zaterdag 17 oktober 2015 
Noteer dit toernooi in je agenda  

(zie ook elders in de Polsslag). 
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VCS 2 – MTTV 1 
Datum  25-03-2015 
Verslag : Ruud Muilwijk 

Vanavond hebben we wat goed te maken, na de nederlaag 
thuis met 1-9. Deze mannen zijn zo goed als kampioen, dus 

het word een zware dobber! 
 

Ruud bijt de spits af en verliest in drieën, 11-8, 11-9 en 13-
11. Piet wint in vieren en dat maakt dat we al net zoveel 
punten hebben als in de thuiswedstrijd! Dan Gerard, maar 

verlies in drieën, 11-7  11-6 en 11-8. De dubbel van Piet en Ruud wordt  in vieren 
gewonnen, dus gaan we rusten met 2-2. 

Na de versnapering is het b/x dus mag Ruud weer, hij wint in vieren en we staan met 
3-2 voor! Daarna twee keer verlies, maar dan winst voor Gerard. 
Het is 4-4 en met nog twee wedstrijden te gaan, ruiken we de overwinning!   Helaas 

voor Ruud verliest hij in drie sets, 12-10, 12-10 en 11-6.                         Dan Piet 
maar voor een gelijkspel, maar helaas ook verlies in drieën, 11-6  11-5 en 11-8. 

Al met al zijn we dik tevreden met het behaalde resultaat. 6-4 verliezen van de 
kampioen is niet slecht! Daarna drinken we nog een biertje en rijden we met een goed 

gevoel terug naar huis.   

SHOT’65 6 – MTTV 1 

Datum  : 16-04-2015 
Verslag : Gerard van Buuren 

De vorige wedstrijd hebben we 6-4 verloren van dit team. Vanavond een tweede kans.  
 
Gerard start tegen Wim Groenweg en wint gelijk in drie sets. De laatste twee wel met 

12-10. Dus eenvoudig was het zeker niet. 
 

Jan speelt daarna tegen Harrie Kole en verliest helaas in drie sets. 
 

Ruud begint zijn wedstrijd tegen Cor van Gool met winst in de eerste set. Dit niveau 
weet hij echter niet vast te houden en hij verliest uiteindelijk in 4 sets. 
 

Gelukkig weten Jan en Gerard in de dubbel de stand weer gelijk te trekken door een 
mooie solide overwinning. 

 
Na de dubbel wint Gerard vervolgens vrij eenvoudig in drie sets van Harrie en staan we 
weer voor. 

 
Ruud daarna tegen Wim. Ruud komt twee nul achter in sets, maar knokt zich terug 

naar 2-2. De vijfde set gaat echter toch weer naar Wim. 
 
Jan speelt daarna een puike wedstrijd tegen Cor. Hij wint mooi de eerste set. Ondanks 

het zeer goede spel van Jan, gaan de overige drie steeds nipt naar Cor. Dit was nu een 
wedstrijd waar echt meer in had kunnen zitten voor Jan. 

 
Ruud mag daarna tegen Harrie. Op advies van Gerard speelt hij deze wedstrijd zonder 
noppen en leent het batje van Gerard.  



21 

 

 
Vervolg: pagina 20. 

Zonder noppen zien we met vlagen het bekende goede spel en trekt hij de wedstrijd in 
vijf sets naar zich toe. 
 

Gerard wint vervolgens zijn derde wedstrijd van de avond. Tegen Cor wint hij in vier 
sets. In de laatste set lukt echt alles en wint deze met 11-0. 

 
Jan moet de laatste wedstrijd tegen Wim. Helaas maakt Wim de gelijkmaker.  

Eindstand 5-5. 
 
MTTV 1 - Gorkum 4  

Datum : 22-04-2015 
Verslag : Piet Copier 

Thuis tegen de vaandeldrager Gorkum en tevens laatste wedstrijd 
van het seizoen, misschien wel de laatste …… (?). Wisten voor 
aanvang dat we 3 punten nodig hadden om twee teams onder ons 

te houden. Nu is dat probleem snel opgelost als ze maar met twee 
man komen opdagen. 

Ondanks dat we beginnen met allemaal lange zware partijen staat 
het op een gegeven moment toch 8-0, hoewel we er al 3 cadeau 
kregen. 

Helaas moet Jan zijn meerdere erkennen in ene Ernst Willemstein, 
maar op eind van de avond staat er toch een mooie 9-1 overwinning 

op het scorebord. 
 

 

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. 

KLEEDKAMER 



22 

 

Spelers: 

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

en Jeroen Peek 
Klasse/poule: 

4de klasse/poule E 
Speelavond: 

Vrijdag 
 
 

 
 

5. MTTV 2 – Dordrecht 5 4-6 
Omdat Jeroen verhinderd was, spelen Jarno, Stef en Wim tegen 

Dordrecht. Een team wat ze al jaren niet waren tegengekomen : Bauke 
Tuinier, Annelies Boet van Klaveren en good old Henk Blom.  

 
Jarno begon tegen Bauke en ging helaas verder waar hij de vorige 
wedstrijd mee eindigde : de hele tijd met 2 punten verschil een game 

verliezen en dan win je nooit een wedstrijd. Stef kwam er niet aan 
tegen het snelle spel van Annelies en dan moest Wim maar het verschil 

maken. Maar hij beet zich stuk op Henk in 4 games. De dubbel was ongekend 
spannend met waarschijnlijk de mooiste rally in de hele competitie met zeker 10 
schitterende aanvalsslagen over en weer afgemaakt door ons. Maar dat gold helaas 

niet voor de wedstrijd want na sterk te zijn teruggekomen met 11-7 in de 4e game 
dolven we met 9-11 in de 5e game alsnog net het onderspit : zodoende een 

ontluisterende 0-4 bij de rust. En het werd nog een graadje erger : Stef had zijn avond 
niet en kwam ook tegen Bauke niet echt in zijn spel. Jarno keerde daarna gelukkig het 
tij door Henk kansloos te laten en Wim volgde dit goede voorbeeld met een mooie 

winst op Annelies. Stef stak de laatste wedstrijd wel beter in vorm maar helaas kwam 
toch nog net tekort : 13-15, 8-11 en 9-11 tegen Henk. Maar Jarno en Wim hadden 

beiden de smaak te pakken en wonnen ook een 2e enkelpartij tegen Annelies en Bauke.  
 
Zo hielden we met 4-6 de schade nog redelijk beperkt maar zagen Dordrecht wel 1 

punt over ons heen wippen, zodat we halverwege de competitie op de 5e plaats staan 
en daarmee in de gevarenzone zijn.  

 
6. Tavernie 2 - MTTV2  10-0 
De voorbereiding van deze wedstrijd vertoonde de nodige strubbelingen. Jarno had de 

dagen ervoor fikse rugpijn opgelopen en Stef kon z’n ene knie niet bewegen zodat 
beiden niet konden meespelen. Dit werd pas op de wedstrijddag duidelijk, zodat we 

nog op het laatste moment op zoek moesten naar een invaller. Gelukkig vonden we in 
Truus toch een invalster en toog met Jeroen en Wim naar Nieuwland.  
 

Jeroen begon, maar het liep niet lekker. De eerste twee games werden nipt verloren. 
In de derde ging het beter. Helaas moest Jeroen het in de vierde game laten gaan. 

Truus begon daarna aan haar wedstrijd. Tegenstander Wim Visser speelde echter zo 
vast als een huis en Truus verloor in drie games.Wim won zijn eerste game (11-9), 

maar moest uiteindelijk buigen (9-11, 6-11 en 7-11). 
Dan de dubbel maar. Vol goede moed gingen Wim en Jeroen de ring in. We waren er 
helaas ook al weer snel uit (6-11, 9-11 en 8-11). Het beloofde allemaal niet veel 

goeds. 
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Na de pauze mocht Jeroen het weer proberen. De eerste twee games kreeg hij slecht 

vat op het spel van Wim (10-12 en 8-11).                                                                                                                        
In de derde game begon het te lopen (11-5). In de vierde game wist Jeroen de vorm 
vast te houden. Het werd 11-6. In de vijfde game liep Wim al snel uit, waarna Jeroen 

er geen vat meer op kreeg (4-11). 
Nu ging Wim het weer proberen, dit keer tegen Ricardo. Maar Ricardo speelde die 

avond erg goed. Geen kruid tegen gewassen en dus in drie games beslist in het nadeel 
van onze Wim. 

In haar tweede wedstrijd won Truus met solide spel de eerste game met 11-7. De 
tweede game ging het minder (11-2), maar de derde en de vierde hadden net zo goed 
naar Truus kunnen gaan (9-11 en 9-11). Over de laatste drie partijen kan ik kort zijn. 

Die werden verloren.  
Na afloop stond er dus een hatelijke 10-0. Wij hadden niet onze avond….. 

 
7. MTTV2 - Talani 2 3-7 
Stef was weer van de partij deze keer. Wim begon en verloor helaas (4-11, 5-11 en 8-

11). Jeroen was beter in vorm dan vorige week en won in drie games van Chris Roest 
(11-7, 11-6 en 11-8). Stef had moeite. Hij verloor helaas in drie games. Het dubbel, 

met Wim en Jeroen, liep gesmeerd met 11-8, 11-7 en 11-7 hadden we de touwtjes 
stevig in handen. De 2-2 was een lekkere tussenstand. In de vijfde partij begon Jeroen 
uitermate zwak. Het gevolg was een 0-2 achterstand. Daarna kon hij gelukkig was 

druk zetten en werd het na vijf games toch een punt voor ons. 
Na deze 3-2 tussenstand liep het niet meer bij ons. Wim verloor in vier games, Stef in 

drie. 
Jeroen verloor de eerste twee games, won de derde en kon de lijn niet doorzetten. Stef 
had ook zijn avond niet en ging er in drie games af. Wim zorgde in de laatste partij nog 

wel voor een beetje spanning, maar meer dan vier games duurde de partij niet.  
Uiteindelijk was de 3-7 nederlaag teleurstellend, zeker na een voorsprong van 3-2. 

 
8. Effect 77 1 - MTTV2  5-5 

Het was leuk om eens naar een uitwedstrijd te spelen bij een 

vereniging waar we nog nooit waren geweest. Effect ’77 
speelt in ’s-Gravendeel. Na de Kiltunnel ben je meteen in een 

andere wereld. De Hoekse Waard is erg dorps, heel anders 
dan in Dordrecht. Het wordt slechts gescheiden door een 
rivier. 

 
Jeroen begon en won vrij eenvoudig. Hij moest slechts één 

game afstaan. Stef deed het goed, verloor nipt in de eerste en tweede game. In de 
derde was zijn vorm weg. 
Wim verloor de eerste game met 8-11, maar kon daarna de wedstrijd naar zijn hand 

zetten (11-8, 11-9 en 11-8). Over het dubbel kan ik kort zijn. Dat liep niet. 
Na de pauze ging het niet lekker met Jeroen. De eerste game kon hij niet aanhaken (5-

11). De tweede ging het beter (11-5), maar in de derde game verloor hij nipt (11-13). 
Vervolgens begon de aanval te lopen en werd het 11-3. De vijfde game was 

bloedstollend spannend en werd met 11-9 door Jeroen gewonnen. 
De zesde partij stond Wim achter de tafel. De eerste game was wat onwennig (4-11), 
maar Wim herpakte zich (11-8 en 12-10). De vierde game ging naar de tegenstander 

(7-11). In de beslissende game was Wim heer en meester. Dit resulteerde in een 11-3 
overwinning. 
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De volgende twee partijen ging het Stef en Wim niet zo goed af. Jeroen kon in de 

voorlaatste wedstrijd zijn tegenstander de baas. Stef verloor de laatste wedstrijd. 
Zodoende werd het een verdienstelijke 5-5. Daarna was het nog lang gezellig… 
 

9. MTTV2 - Sliedrecht 4 5-5 
Deze wedstrijd moeten we een klapper maken, Sliedrecht staat 5 punten onder ons en 

kan in de degradatiestrijd direct door ons worden uitgeschakeld. Maar het is een zeer 
pittig team wat we tegen krijgen. Jarno komt er niet aan te pas tegen Daan Meijer, 

daarna hersteld Jeroen met een simpele winst op Bas Oosterom het evenwicht, maar 
Wim moet Pieter vd Graaf in 4 games ook de zege laten. Het dubbel Jeroen/Wim liep 
zeer stroef zodat we tegen een vervelende 1-3 achterstand bij rust aankijken. Jeroen 

verkleint met weer een simpele zege op Daan de marge tot 1  maar Jarno kan ondanks 
zeer behoorlijk spel het ook niet van Pieter winnen : 2-4. Daarna brengen Wim en 

Jeroen tegen Bas en Pieter de gelijke stand terug, maar Wim kan Daan net niet tot een 
5e game dwingen. Zo komt het aan het de laatste wedstrijd als Jarno tegen Bas moet 
aantreden. In de heenwedstrijd had Jarno nipt in 5 games verloren na een 2-0 

voorsprong, en nu pakt hij met 11-6 wederom gedecideerd de 1e game. Maar Bas 
knokt met 8-11 terug in de 2e game. Daarna doet Jarno er nog een schepje bovenop 

en wint de 3e game met 11-7 en trekt deze lijn  in de 4e game door met 11-9 zodat we 
toch nog op een belangrijk gelijkspel uitkomen en de kansen om degradatie te 
voorkomen in eigen hand houden. 

10. Dordrecht 5 - MTTV 2  4-6 

De laatste wedstrijd zal de beslissing moeten brengen in de 
strijd tegen degradatie. Dordrecht staat 2 punten boven ons 
zodat we met een 6-4 winst op gelijke hoogte kunnen komen. 

Maar omdat Dordrecht de heenwedstrijd met 6-4 heeft 
gewonnen, zal dan de gameverhouding de doorslag moeten 

geven, dus eigenlijk is 7-3 winst de opdracht. Maar dat is geen 
eenvoudige opgave. Als we vooraf de uitslagen checken blijkt 
alleen kampioen Tavernie met “slechts” 7-3 te hebben 

gewonnen, de overige teams zijn allen met 6-4 
onderuitgegaan. We waren reeds vroegtijdig in Dordrecht zodat we goed konden 

inspelen en informeerden naar de andere uitslagen. Het bleek Dordrecht bepaald niet 
te hebben tegengezeten want Talani was met 2 personen gekomen en bij Effect had 
een tegenstander in het dubbelspel een epileptische aanval gekregen en kon die avond 

niet meer verder spelen, zo nuanceerden de zeges van Dordrecht zich toch enigszins. 
 

Dan de wedstrijd. We kozen voor een tactische opstelling met Jeroen als kopman en 
soeverein pakte hij tegen de lastige Bauke Tuinier in 3 games de winst. Onze opstelling 
had als nadeel dat Jarno direct tegen zijn cruciale tegenstander Annelies Boet van 

Klavieren moest en de 1e wedstrijd is nou niet zijn sterkste punt. Dat bleek en 
gecombineerd met een slecht gevoel bij het inspelen ging hij er kansloos van af. Wim 

moest daarna tegen Henk Blom en dit was een ongekend spannende partij. Om en om 
pakten beiden 2 games en in de beslissende 5e game ging het gelijk op totdat Wim een 
gaatje sloeg en met 11-8 zegevierde. Het dubbel Wim/Jeroen begon wat stroef maar 

steeg game na game tot grote hoogte en liet uiteindelijk weinig heel van Henk/Bauke 
zodat we met de 3-1 voorsprong bij rust het gat al gedicht hebben. 

 
 

Tafeltennis: ook een tactische sport. 
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Het voordeel van onze opstelling was dat Jeroen de 5e wedstrijd direct weer mocht en 

met  
groot gemak in 3 games van Annelies won en zo namen we een 4-1 voorsprong. Wim 
leek vervolgens op weg naar 5-1 want de 1e ga  

Maar Bauke knokte zich terug en won de 2e en 3e game. Wim sleepte er met 13-11 
daarna nog net een 5e game uit, maar die werd met 9-11 net teveel van het goede.  

Jarno had vervolgens weinig in te brengen zodat het plots weer 4-3 stond, maar 
Jeroen, weliswaar met enige moeite, vergrote de marge weer naar 2. Wim boekte ook 

een mooie overwinning op Annelies, zodat Jarno voor de beslissing stond. Echter deze 
avond ging weinig goed, zo ook dit zodat we exact op 4-6 winst eindigden en zowel in 
punten als onderling resultaat gelijk staan.  

 
Dit leek een eindeloos gereken te worden waarbij wij inmiddels uitgeplozen hadden 1 

game meer te hebben gemaakt, maar toen stond op de NTTB site opeens de 
onwaarschijnlijke uitslag Sliedrecht-Effect 10-0 waardoor wij met Dordrecht met 40 
punten gedeeld 3e werden en Sliedrecht en Effect als degradanten exact 1 punt onder 

ons hielden. Zodoende 4 teams met 1 punt verschil in de eindstand een wel heel bizar 
slot waarbij het dubbeltje exact de goede kant opviel. 

 
Jeroen Peek & Jarno Stuij. 
 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL SENIOREN 2015. 

Vrijdag 29 mei vonden de clubkampioenschappen senioren dubbel plaats. De aanloop 
verliep wat stroef met mails, die niet aankwamen, maar ook weer geen foutmelding 

gaven, reply mails die onvindbaar bleken, maar goed na wat heen en weer gemail 
kwam het toch nog allemaal goed en verschenen 10 personen in de Linde. Niet 
iedereen had nog een koppel gevormd maar de puzzelstukjes vielen al snel op zijn 

plaats en konden we de volgende dubbels noteren in volgorde van plaatsing : 

1. Henk/Johnny 
2. Daniel/Martin 
3. Jeroen/Jarno 

4. Wim/Richard 
5. Lex/Theo 

       
                                                              DUBBEL-ENKEL OF ENKEL DUBBEL? 

 

Een eerlijke 5 kamp dus en na ruimschoots inspelen gingen we van start. Henk/Johnny 
wonnen hun 1e wedstrijd na een stroeve start van Theo/Lex, Daniel/Martin boekten een 
regelmatige overwinning op Wim/Richard. Maar hierdoor waren Theo/Lex wel gelijk 

ingespeeld want in hun volgende wedstrijd dwongen ze Jeroen/Jarno bijna op de 
knieën, ze namen een 2-1 voorsprong, lieten de 4e game met 9-11 uit hun handen 

glippen en waren in de 5e game kansloos. Dus daar kropen Jeroen/Jarno door het oog 
van de naald. Ze moesten duidelijk nog inkomen en die tijd werd ze in de 3e ronde 
tegen Henk/Johnny niet gegund. Kansloos ging de 1e game verloren, echter in de 2e 

game leken ze na een 9-6 en 10-8 voorsprong weer langszij te komen, maar niet dus. 
Dit was zo’n opdoffer dat de 3e game ook makkelijk naar Henk/Johnny ging.  

 
Tafeltennis: ook een teamsport! 
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In de andere wedstrijd in de 3e ronde maakten Daniel/Martin korte metten met 

Theo/Lex zodat de strijd zich langzaam maar zeker aftekende. Het leek op een 
ouderwetse 2-strijd tussen Daniel/Martin en Henk/Johnny uit te draaien maar daar 
dachten Jarno en Jeroen toch anders over. 

Het begin van hun onderlinge wedstrijd met 
Daniel/Martin was nog niet best met 4-11 

maar de 2e game kwamen ze ijzersterk terug 
: 11-6 waarbij de service van Daniel steeds 

beter werd geneutraliseerd. De 3e game 
roken Jarno en Jeroen aan de winst maar 
helaas toch met 9-11 verloren, de 4e game 

was een kopie van de 2e game dus de 
beslissing moest vallen in de 5e game ; 

Jarno/Jeroen spoten uit de startblokken en 
namen een 7-0 voorsprong, maar deze 
verdween net zo snel weer als sneeuw voor 

de zon : 7-7. Maar Jeroen/Jarno gaven zich 
niet gewonnen en pakten met 11-9 een 

mooie zege ,zodat de strijd weer openlag.  
 
Voor de onderlinge eer boekten Theo/Lex een ruime 3-0 overwinning op Wim/Richard 

zodat beide koppels onderling uitmaakten wie 4e en wie 5e werd. Jarno/Jeroen pakten 
ook de laatste wedstrijd met een gedegen 3-1 winst op Wim/Richard zodat ze daarna 

moesten afwachten hoe de finalewedstrijd tussen Henk/Johnny en Daniel/Martin beslist 
zou worden. Iedere winst van Henk/Johnny zou een verrassende medaille voor 
Jeroen/Jarno opleveren maar de hoop sloeg al snel om in vrees ; na een 11-7 in de 1e 

game voor Henk/Johnny pakten Daniel/Martin na een telefoononderbreking in de 2e 
game gedecideerd het overwicht en wonnen met 3-1 en worden daarmee verrassend 

alsnog de nieuwe clubkampioenen. 
Daar was nog wel rekenkunde van Richard voor nodig die de oude bondsregels 
tevoorschijn toverde : doordat alle 3 koppels op 3 punten eindigden moesten de games 

worden geteld. En daarin haalden Daniel/Martin 5 punten en werden daarmee de 
winnaars voor 

Henk/Johnny met 4 
punten en 
Jeroen/Jarno met 3 

punten, die 
teleurgesteld met 

lege handen 
achterbleven. Maar al 
met al konden we 

terugzien op een 
leuke, geslaagde 

avond. 

 

 

 

Jarno Stuij 

FINALE POULE CK DUBBEL SENIOREN 29-05-2015 

nr deelnemers 
1e 

ronde 
2e  

ronde 
3e  

ronde 
4e  

ronde 
5e  

ronde totaal 

1 

Johnny / Henk 1 1 1   0 3 

2 Daniel / Martin 1   1 0 1 3 

3 Jeroen / Jarno   1 0 1 1 3 

4 Wim / Richard 0 0   0 0 0 

5 Theo / Lex 0 0 0 1   1 
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Spelers: 

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

Teunis Buijzer 
Klasse/poule:  

5de klasse/poule D 
Speelavond: 
Vrijdag 

 
 

 
 
MTTV 3 – het Centrum 5. 

Verslag  : Wim de Vries 
Tegenstanders : Yvonne Huttman, Peter Wijs en Ruud Slootmaker(invaller) 

Meerkerk  : Wim de Vries, Teunis Buijzer en Lex Tump. 
Uitslag   : 4-6 

Door het gebrek aan 6de klasse teams heeft de afdeling West vanaf 

de voorjaarscompetitie  tot “gebiedsuitbreiding” van de regio 
Dordrecht besloten. Doel was een betere balans in de niveau 

verschillen van de klassen 5 en 6 te creëren. Het neven effect van 
langere reis afstanden en dus (nog) later thuiskomen moest in de 
praktijk nog uit kristalleren. 

Het was (wederzijds) een  1ste kennismaking met  ”een buiten de 
regio  West” team. Uiteraard had ik als aanvoerder de persoonlijke 

resultaten in combinatie met de ranglijst vooraf bekeken. Conclusie: dit team zou 
weleens kampioen kunnen worden. 
 

Wim begon deze wedstrijd tegen Yvonne. Het werd direct een serieuze partij. Met 11-9 
en een taaie game van 14-16 was het duidelijk dat er geen 5de game moest komen. 

Met redelijk beheerst spel, afgewisseld door rake smashes, werd het met 2 keer 11-8 
toch de volle winst. 

Lex had in de 1ste game moeilijk tegen Peter(9-11). Maar tafeltennis is soms een 
onvoorspelbare sport. Lex won daarna met 11-2 om vervolgens met 6-11 en 3-11toch  
zijn tegenstander te moeten feliciteren met de overwinning. 

Teunis kwam tegen Ruud niet aan de bak. Deze geroutineerde speler maakte het snel 
af met 6-11- 8-11 en 3-11.  

Wim en Lex hadden tegen Peter en Ruud een valse start in het dubbel(4-11). In de 2de 
game werd met gelijke munt terugbetaald: 11-4. Door geconcentreerd te blijven werd 
uiteindelijk de opverwinning met 11-8 en 11-6 binnen gehaald. Met 2-2 de thee 

drinken was niet verkeerd. 
Lex was na de thee aan de beurt tegen Yvonne. Inmiddels was duidelijk dat met deze 

dame rekening gehouden moest worden. Het werd een lange maar mooie partij. Lex 
had zelfs kans om de winst binnen te halen. Met een 9-1 voorsprong mag je winst 
verwachten. Maar ook nu: tafeltennis is een onvoorspelbare sport(verlies met 10-12). 

De gamestanden 11-6, 10-12, 4-11, 11-9 en 10-12 bevestigen deze stelling.  
Wim moest even wennen tegen Ruud(7-11). Daarna het vizier op scherp en 

geconcentreerd gaan(12-10, 11-8 en 11-5). 
 

Tafeltennis: je blijft er jong bij. 
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Teunis deed het tegen Peter lang niet slecht. Deze speler stond met 93% nog hoog op 

de persoonlijke resultaten lijst. Met 6-11, 11-6, 7-11 en 7-11 was het zelfs een 
“verdienstelijk” verlies.  Een positief benadering is hier terecht. 
Lex had echt moeite om de juiste tactiek tegen het degelijke spel van Ruud te vinden. 

Na 6-11, 10-12 en 8-11 had hij het nog niet gevonden. 
Teunis had tegen Yvonne zijn laatste kans om zijn gebruikelijke spectaculaire partij te 

spelen. Na 11-13 en 11-9 gingen wij er dan ook voor zitten. Maar Yvonne had andere 
plannen. Er was voor haar geen beslissende partij nodig(10-12 en 8-11) om het 6de 

winstpunt te noteren. 
Aan Wim de zware taak om tegen Peter het verlies beperkt te houden. Het ging boven 
verwachting:  met 11-8 en 11-7 een 2-0 voorsprong. Die luxe kan hij zich kennelijk 

niet veroorloven. Met 13-15 en 3-11 werd deze stelling bevestigd. Daarintegen is een 
5de game weer een inspiratiebron voor hem om zich tot over de grens  op te peppen. 

Van 10-10 naar 12-10 winst is dan een mooi resultaat. 
In de 3de helft werd het dorpse en stadse karakter van deze wedstrijd nog eens 
uitvoerig doorgenomen. 

 
Papendrecht 10 - MTTV 3. 

Verslag  : Wim de Vries 
Tegenstanders : Kees van Blitterswijk, Raymond van de Linden en Jan Tillemans 
Meerkerk  : Wim de Vries. Theo Vogelaars en Lex Tumo 

Uitslag  : 3-7 
Op bezoek bij een kampioenskandidaat. Altijd weer een 

uitdaging. Met “slechts” 6-4 verloren in Meerkerk 
moeten er nu ook punten gescoord kunnen worden. Wij 
gingen voor 5-5.  

 
 

Wim begon tegen Kees(top 3 speler in de persoonlijke standen lijst).  Thuis in 3 games 
kansloos “afgedroogd”. Tijd voor een revanche. Na 7-11, 11-5 en 11-8 werd de 
“noodtoestand” afgekondigd. Het alles of niets offensief  tegen de noppen van Kees 

werd ingezet. Met veel geweld(smashes) van 9-11 en in een zeer enerverende  5de 
game naar 13-11 was de revanche een feit. De toon was gezet. 

Theo had het tegen Raymond niet al te breed. Hij kwam niet in zijn spel en moest met 
8-11, 8-11 en 2-11 genoegen nemen. Er zat even niet meer in. 
Voor Lex was het zwoegen tegen Jan. Na 2 games met 2-0 achter(8-11 en 12-14). Ook 

hier was een “upgrade”  noodzakelijk. Een die kwam er ook. Met 9-11, 3-11 en 9-11 
werd alsnog gewonnen. Zoals vaker gezegd: het blijft tafeltennis! 

In het dubbel was de start van Theo en Wim tegen het duo Kees/Raymond met 9-11 
en 9-11 niet overtuigend. Ook nu was er een extra dimensie hard nodig. Met 11-6 en 
11-8 kwam die twijfelend op gang. Raymond blesseerde zich overigens in de 3de game 

maar na een korte pauze wilde hij toch doorspelen. In de 5de game moest het zonodig 
weer 10-10 worden. Niet erg om dan met 12-10 te winnen. 

Na de thee wilde de hinkende Raymond zijn 2 partijen achter elkaar spelen. Hij werd 
daar niet beter van. Zowel tegen Lex(11-13, 15-13, 11-6 en 11-5) als tegen Wim(11-

8, 11-5, 7-11 en 11-5) verloor hij en ging teleurgesteld naar huis.   
Lex had de grootste met het spel(of batje) van Kees. Met 11-13, 5-11 en 7-11 was het 
snel bekeken. 

Theo begon tegen Jan met 9-11 verlies. Gelukkig wist hij zich op het juiste moment te 
herpakken en won relatief makkelijk met 11-9,11-7 en 11-6. 
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Jan tegen Wim was weer een voorbeeld hoe onvoorspelbaar tafeltennis is. Jan(bij de 

laatste 3 van de persoonlijke standenlijst) won van Wim in slechts 3 games. Beginnend 
met 10-12 en 10-12, nog enigszins hoopgevend voor Wim, won hij de 3de game zeer 
overtuigend met 4-11. Hoe vreemd kan het gaan! 

In de laatste partij van Theo tegen Kees was het weer bijzonder spannend. Theo had 
zijn draai gevonden en speelde zijn bekende “hier sta ik en wie doet me wat” tactiek. 

Na 11-8 en 11-8 een dipje van 10-12 en een winnende met 11-9. 
Als kleine jongens gingen we, na een gezellige 3de helft, glunderend via Gorinchem 

naar Meerkerk. 
 
MTTV 3 – Talani 3. 

Verslag  : Wim de Vries 
Tegenstanders : Henk Wiekart, Cees van Logten en Rinus Keppel 

Meerkerk  : Wim de Vries, Theo Vogelaars en Teunis Buyzer 
Uitslag  : 5-5   

Met de traumatische uit wedstrijd nog vers in het 

geheugen(2-8) ontvingen wij vol dadendrang dit team. 
Ook hier met een gezonde dosis rivaliteit en de wil om 

ons voor de uitwedstrijd te revancheren. 
 

Voor Wim begon het tegen Cees niet hoopgevend. Na een grillige serie van  6-11, 11-

8, 4-11 en 11-9 was er nog een kleine kans in de 5de game tegen het lastige spel van 
Cees. Vooral met zijn service harkte Cees aardig wat punten binnen(met effect en 

direct achter het net). Helaas ging deze hoop met 6-11 de mist in. 
Theo had er tegen Henk echt zin in. Na de 8-11 volgde een serie van 11-4, 11-7 en  
11-8. Goed voor de moraal. 

Teunis had het tegen Rinus niet echt moeilijk. Met aanvallend maar ook goed 
verdedigend spel kwam hij met 11-9, 11-3, 8-11 en 11-5 als winnaar uit de strijd. 

Theo en Wim lieten het tegen Cees en Henk liggen of beter gezegd: hadden kunnen 
winnen(achteraf gezien). Na een goede start(11-8) ging  het snel bergafwaarts. De 
standen 9-11, 6-11 en 9-11 zijn niet echt slecht maar het wilde gewoon niet lukken. 

Na de thee kregen we van Theo en Cees een geweldige tafeltennis show te zien. Met 
snelle en lange rally’s, afgewisseld door tactische verdedigingsmomenten, was deze 

partij echt boeiend om naar te kijken. Zeker het moment dat Theo met 8-1 voorstaat 
en nog de teil ingaat! Hoe grillig kan het gaan: 16-18, 3-11 en 12-14. 
Helaas kan er maar 1 winnen! 

Wim won de eerste 2 games tegen Rinus zonder al te veel problemen(11-3 en 11-8). 
Daarna moest hij nog even aanzetten(14-12) om de winst binnen te halen. 

Teunis had niks met het spel van Henk. Met 7-11, 9-11 en 7-11 was het snel klaar. 
Bij Theo was het tegen Rien andersom. In no time zat hij met 11-4, 12-10 en 11-1 
weer op zijn stoel. Een handdoek was niet nodig. 

Voor Teunis was het tegen Cees erop of eronder voor “zijn” moment van verrassing. 
Hij begon met 14-16 en kwam in de 2de op gelijke hoogte door 11-9 te scoren. Daarna 

hoefde wij niet meer met samen geknepen billen te blijven zitten. In snel tempo 
werden de games in 5-11 en 3-11 afgewerkt. Geen spektakel deze keer. 

Wim tegen Henk is altijd een beladen partij. Wim moest nog iets van de uitwedstrijd 
rechtzetten. Tevens zou het 4-6 verlies of 5-5 gelijk kunnen worden. 
Na 2 games had Wim de partij eigenlijk al in de pocket(11-6 en 11-7). Maar…… en daar 

gaan we weer: 2-0 voor is ook niet alles. Met 9-11 en 9-11 moest de 5de game de 
beslissing brengen.  
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Een 9-7 voorsprong verpesten tot 9-9 en vervolgens met een paar  

snoeiharde smashes op het nippertje toch met 11-9 winnen was wel heel bijzonder.  
Ook voor Henk want hij kwalificeerde tijdens en na de wedstrijd de smashes die hij van 
Wim om z’n oren kreeg nog steeds als “ongelofelijk”. 

In de 3de helft hebben wij deze uitdrukking en de rest van de wedstrijd op een gezellige 
en sportieve manier doorgenomen.  

 
TTVA 4 - MTTV 3. 

Verslag  : Wim de Vries 
Tegenstanders : Tom de Boom, Jeroen Veth, Wim Verschoor, en Gerrit Verhaar. 
Uitslag  : 8-2. 

 
Voor beide teams  “oude bekenden”.  

Verlies en winstpartijen worden uit 
de oude doos gehaald om de sfeer 
van de avond te bepalen. Uiteraard 

op basis van sportieve strijd en de 
wil om er een leuke avond van te maken. MTTV had al een voorsprong door thuis met 

6-4 te winnen. Lees hoe het deze keer anders ging. 
Tom heeft als uitgangspunt: als ik van Wim kan winnen is mijn avond al goed! Na de 
openingsgame(3-11) wist Wim direct dat Tom thuis moeilijk te verslaan zou zijn. De 

2de game was met 11-6 weer hoopgevend. De 3de was een weerspiegeling van niet 
opgeven(16-18). De 4de game een domper met 5-11. Ton had zijn avond. 

Lex had het relatief makkelijk tegen de altijd moeilijk te bespelen Jeroen(bekend van 
zijn goed geplaatste smashes). Met 11-6 en 6-11 was de strijd goed in evenwicht. 
Daarna wist Lex met zijn kapballen Jeroen regelmatig te verleiden om te smashen. 

Gevolg: veel ballen in het net en winst met 11-7 en 11-7. 
Teunis had het tegen Wim niet naar zijn zin. Door de  lange “reach”  van de 

tegenstander kwamen de bekende geplaatste ballen van Teunis te vaak terug. Met 5-
11, 6-11 en 7-11 zat er een stijgende lijn in maar kwam hij uiteindelijk toch tekort. 
Bij het dubbel werd Gerrit samen met Tom ingezet. Voor Lex en Wim was dit duo te 

sterk. Het belangrijke punt ging met 7-11, 9-11 en 4-11 verloren. 
Na de thee hadden wij tot de 8ste partij niks in te brengen. Verlies van Wim tegen 

Jeroen(4-11, 11-3, 7-11 en 9-11), Tom tegen Teunis(4-11, 8-11 en 3-11, Wim tegen 
Lex(7-11, 11-5, 5-11 en 9-11) en Jeroen tegen Teunis(1-11, 7-11 en 2-11). Een 
dreun! 

Wim had zich voorgenomen toch 1 wedstrijdpunt te halen. Dat moest dan maar tegen 
de andere Wim gebeuren. Het was 1.85 tegen 1.90 meter lengte en “reach” in 

verhouding. Het werd een mooie wedstrijd met veel rally’s en fanatieke smashes. Via 
7-11, 11-9, 4-11 en 11-4 moest de beslissing in de 5de game vallen. Het spel van 
Wim(van TTVA) was uiteindelijk te mooi voor Wim(van MTTV). Hij kon regelmatig 

overnemen en “afklappen”. Winst met 11-6. Doel bereikt. 
Lex zou er nog 3-7 van kunnen maken tegen Tom maar die barstte van het 

zelfvertrouwen. Met 9-11, 6-11 en 7-11moest Lex ook genoegen nemen met 1 
gewonnen partij. 

Voor de poulestand was deze uitslag niet van belang maar in de onderlinge 
verhoudingen deed het sportief gezien pijn. Uiteraard niet bij de tegenstander maar 
daar hadden wij tijdens de 3de helft begrip voor. 
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MTTV 3 – VCS 3. 

Verslag  : Theo Vogelaars 
Tegenstanders : Herman Möhlmann, Karin van de Stelt en Henny Hendriks 
Uitslag  : 3 – 7. 

 
Vrijdag 17 april was VCS 3 onze tegenstander. Op zich geen 

bijzondere wedstrijd want we hadden al een keer van ze gewonnen 
en stonden 11 punten voor. VCS stond laatste en wij voorlaatste 

en een gelijkspel was voldoende om helemaal veilig te zijn. 
 

Omdat Wim niet ingedeeld was deze dag beet Theo de spits af tegen Herman, waar hij 

de vorige wedstrijd kansloos van verloren had. In de eerste game leek het weer 
dezelfde kant op te gaan want met 11-8 werd deze game door Theo verloren. Daarna 

echter herpakte Theo zich en maakte steeds minder fouten waardoor de volgende 3 
games werden gewonnen. Het eerste punt was binnen.  
Daarna moest Lex tegen Henny, die door een operatie aan zijn oog pas de tweede 

(officiële) wedstrijd van het seizoen speelde. Dit betekende niet dat Lex een walk over 
kreeg want pas in de 5e game trok Lex met 11-9 de wedstrijd naar zich toe. Teunis had 

tegen Karin geen enkele kans en ook het dubbel ging verloren waardoor we met 2-2 
gingen pauzeren.  
We lagen op schema zogezegd. Na de pauze kwam onze aanvoerder nog even fijntjes 

uitleggen dat een gelijkspel aan alle druk een eind zou maken. Daarna ging Wim weer 
huiswaarts en liet ons achter met de opdracht om er flink tegen aan te gaan. Dat pakte 

echter wat anders uit.  
Herman had geen moeite met Lex en Teunis slaagde er tegen Henny ook niet in om de 
wedstrijd te winnen alhoewel hij fors tegenstand bood. In de 5e game tenslotte moest 

hij in Henny zijn meerdere erkennen.  
Daarna moest Theo tegen Karin. De vorige keer was dit een taaie partij waar voor elk 

punt werd gevochten en Theo pas na 5 games zich winnaar kon noemen. Nu echter 
speelde Theo geconcentreerd en was na 3 games het punt binnen.  
Verlies van Teunis tegen Herman en Lex tegen Karin gaf met nog een wedstrijd te 

spelen een stand van 3-6 voor VCS. Winst van Theo tegen Henny zou de uitslag 
dragelijk maken maar het liep anders. Henny toonde zich een taaie tegenstander en 

trok dan ook in de 5-de game met 10-12 aan het langste eind.  
Een eindstand van 3-7 was een feit en teleurgesteld gingen we huiswaarts bang om 
onze aanvoerder onder ogen te komen. 

 

Het Centrum 5 - MTTV 3. 
Verslag  : Wim de Vries. 
Tegenstanders : Fred Wendel, Peter Wijs en Yvonne Hutman. 

Meerkerk  : Wim de Vries, Teunis Buijser en René Vermeer(invaller). 
Uitslag  : 8-2 

 

De laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie 2015. Dit team was 

al zeker van het kampioenschap door de 9-1 winst van TTVA op 
VCS. Ons team stond stevig op de 5de plaats. Er stond ons dus niets 

in de weg om er een sportieve wedstrijd van te maken(doen we 
altijd al) en mogelijk hier en daar het percentage nog wat op te 
krikken(doen we te weinig). 
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Wim was snel klaar tegen Fred. Uit de serie 1-11, 6-11 en 8-11 constateer je een 

opgaande lijn maar dat duurt dan tot 2016 om er winst uit te halen.  
René deed het aanzienlijk beter tegen Peter. Met mooie en lange rally’s verloor hij 
weliswaar met 10-12, 10-12 en 8-11 maar het had net zo goed andersom kunnen zijn.  

Teunis dacht een kans te hebben tegen Yvonne. Na verlies met 4-11 gingen we er 
inderdaad voor zitten want Teunis scoorde in de 2de game 11-1! Daarna nam Yvonne 

het initiatief en ging Teunis met 7-11 en 8-11 ten onder. Jammer. 
René en Wim deden het tegen Fred en Peter niet echt slecht maar ook weer niet goed 

genoeg om te winnen. De gamestanden 11-5, 7-11 10-12 en 7-11 waren niet 
onverdienstelijk. 
Na de thee had Wim het tegen Peter niet breed. Ook hier weer een opgaande lijn tot 

2016(5-11-7-11 en 9-11) maar geen winst. 
Teunis scoorde met 3-11, 9-11 en 8-11 tegen Fred beter dan Wim maar het was 

wederom verlies. Nog geen wedstrijdpunt gescoord. 
René had het niet makkelijk tegen Yvonne. Het was een evenwichtige en spannende  
partij die in het voordeel van René eindigde. Met 11-9, 12-10 en 14-12 was de winst, 

dankzij geconcentreerd spel, toch nog snel binnen. 
Teunis kon in zijn laatste partij tegen Peter niet voor het gebruikelijke spektakel 

zorgen. Geheel tegen zijn gewoonte in verloor hij in 3 games(2-11, 4-11 en 8-11). 
Wim wil(net als iedereen) altijd toch wel 1 partij winnen. Dus Yvonne moest dan maar 
het “slachtoffer” worden. Het ging niet zonder hindernissen. Na 12-14, 11-4, 2-11 en 

11-8(hoe onvoorspelbaar kan tafeltennis zijn) de 5de game. Door iets rustiger maar wel 
flink te klappen werd het 11-6. Het 2de wedstrijdpunt was binnen. 

Ook René had het zwaar tegen Fred. Met 7-11, 8-11 en 3-11 was het snel klaar. 
Dit team is terecht kampioen geworden. Een niveau hoger zal geen probleem voor ze 
zijn. 

Na nog wat gedronken- en de nodige sterke verhalen aangehoord te hebben gingen we 
ondanks het verlies toch opgelucht naar huis. Volgend seizoen weer in de 5de klasse. 

 
Spelers: 
René Vermeer(aanvoerder), Richard de Rijk, Truus de Goeij 

en Arie Verduin 
Klasse/poule: 

5de klasse/poule C 
Speelavond: 
Woensdag 

 
 

 
 

MTTV 4 – HTV 3  

Datum  :1 april 2015 
Verslag : Richard de Rijk 

In de 7e wedstrijd van het seizoen moesten we tegen de nummer 2. Met de broers 
Henk en Nico den Besten en dit keer René Baan i.p.v. Bram Bongers gingen we een 

zware avond tegemoet. Arie was dit keer reserve (had dat iets te maken met de 
uitglijder tegen TaLaNi?), dus mochten René, Truus en ik het proberen.   
 

René startte tegen zijn naamgenoot en in de eerste set leek het goed te komen. Beiden 

hebben hetzelfde spel, maar onze René voerde dat beter uit(11-8). In de 2e game had 
echter de tegenstander de overhand (7-11) zodat de stand weer gelijk was.  
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De 3e en 4e game gingen steeds gelijk op en waren reuze spannend 
met mooi open spel. Helaas leverde dat voor ons echter geen punt 
op, met 2 keer 9-11 ging het eerste punt naar HTV. De tweede pot 

kwam ook Truus goed uit de startblokken, met maar liefst 11-6 won 
ze de 1e game van Henk. Hierna bleef het erg spannend en speelde 

Truus heel goed. Helaas gingen ook in deze pot de spannende 
games (9-11, 8-11) naar HTV. De laatste was het bij Truus een 

beetje op en met 6-11 stond het al weer 0-2. In mijn eerste 
wedstrijd moest ik tegen Nico, waar ik de vorige keer in 5 games van verloren had. 
Had dus het gevoel dat er mogelijk wel wat te halen viel. Door me meteen vanaf het 

begin goed te focussen en de van te voren bedachte tactiek (iedere service van de 
tegenstander direct aan te vallen en veel variatie in eigen service) goed uit te voeren, 

won ik in 12-10, 11-8 en 11-9. Door de tegenstander geen tijd te gunnen en goed te 
spreiden was het 1e punt voor ons binnen. Het dubbel René/Truus tegen René/Henk 
was heel spannend, maar steeds kwamen we aan het einde van de game iets tekort, 

met 10-12, 9-11 en 8-11 was dat punt weer voor HTV. Met 1-3 naar de koffie en fris 
mochten we nog hopen op een paar puntjes meer, we speelden immers goed en de 

verschillen waren steeds erg klein. 
Na de pauze startte Truus tegen René. Met 4-11, 7-11 en 2-11 had Truus weinig kans, 
bij Truus lukte niet veel en bij René juist wel, dan krijg je zo’n uitslag. René speelde 

daarna best goed tegen Nico, maar op de beslissende momenten had Nico iets meer 
daadkracht en af en toe een netje hier en daar. Met 7-11, 11-13 en 8-11 werd het 2-5. 

Mijn laatste wedstrijd mocht ik tegen Henk, voor mij verreweg de lastigste van de 3, 
door zijn snelle spel en goede spreiding. Tocht wist ik de 1e twee games met 11-5 en 
11-8 te winnen. Henk bleef echter rustig en kwam steeds beter in zijn spel, met 7-11, 

8-11 en weer 7-11 ging de enige 5-gamer van de avond naar HTV. Truus speelde 
daarna tegen Nico vaak lange rally’s, maar het punt ging helaas te vaak naar Nico, met 

6-11, 7-11 en 6-11 werd het 1-7. Mijn laatste wedstrijd moest ik tegen de René van 
HTV. Ik had al gezien in zijn wedstrijden tegen Truus en René dat je het initiatief niet 
aan hem moest laten, dus speelde ik nog agressiever (in de goede zin des woords ) 

als ik normaal al doe. Dit werkte boven verwachting want ik won toch wel vrij simpel 
met 11-6, 11-5 en 11-6. René mocht de wedstrijd afsluiten tegen Henk en stiekem had 

ik op nog een puntje gerekend. Ze maakten er een spannende pot van en de 1e twee 
games waren ze goed aan elkaar gewaagd. Met 8-11 en 12-10 was het 1-1. De 3e 

game was René er even niet bij (5-11) en dat gaf Henk een comfortabele 1-2 
voorsprong. De 4e en helaas ook laatste game was super spannend. Henk trok helaas 
aan het langste eind met 9-11 en zo was de nederlaag met 2-8 toch fors te noemen.  

 
Door dit matige resultaat en het knappe 6-4 verlies van TaLaNi tegen Papendrecht 

staan we samen met TaLaNi onderaan. We zullen in de laatste 3 wedstrijden van het 
seizoen flink aan de bak moeten om handhaving af te dwingen. 
 

MTTV 4 - Merwestad 2. 
Datum : 8 april 2015 

Verslag : Truus de Goeij 
Opnieuw treden Richard, René en Truus aan. Arie is zich aan het voorbereiden op de 
laatste twee wedstrijden want het is knokken deze competitie. Richard is 

wonderbaarlijk vroeg deze avond. Is er al voor de wedstrijd begint. René heeft een 
nieuw snel en jeugdig kapsel dus dat beloofd wat vanavond. Merwestad is een goede 

maar lastige middenmoter en we gaan proberen wat punten te halen.  
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Truus begint deze avond tegen Ulrich, het gaat leuk maar Ulrich is te goed voor haar. 

Verlies dus. Dan René tegen Hans van der Laars. Eerste 2 sets worden makkelijk door 
René gewonnen maar de derde set wordt toch nog heel spannend. Gelukkig wint hij die 
ook in 13-11. Punt voor ons. Dan Richard tegen Gerrit Zwang. Het gaat om en om 

maar uiteindelijk wint Richard toch de beslissende vijfde set. Het dubbel Truus en René 
tegen Ulrich en Hans gaat redelijk maar gaat toch in 4 sets naar Merwestad. 2-2 dus 

met de rust. Daarna René tegen Ulrich, René wint de eerste set, laat het in de tweede 
set een beetje liggen en uiteindelijk wint Ulrich in 4 sets. Truus tegen Gerrit, spannend, 

enthousiast en met heel veel netballen, de meeste in het voordeel van Tuus, maar in 4 
sets gaat de overwinning naar Gerrit. Richard tegen Hans. Enerverende partij waar 
veel van Richard gevraagd wordt maar hij redt het. In 5 sets is de set voor hem. René 

tegen Gerrit. Een genot om naar te kijken, spannend, vele mooie rake klappen en in 5 
sets winst voor René. Zo staan we weer gelijk 4-4. Richard tegen Ulrich. De eerste 2 

sets gaan met 9-11 verloren en in de derde set staat hij met 10-6 achter. Hij redt het 
echter om 6 punten achter elkaar te maken. Op naar de volgende set maar dat gaat 
niet meer lukken. Winst voor Ulrich. De laatste Truus tegen Hans. Vreemde uitslagen 

voor beiden, of met groot verschil winnen of verliezen. Truus haalt alles uit de kast en 
met de meest onvoorstelbare ballen weet ook zij de vijfde set te winnen.  

Eindstand 5-5. Een fijne avond met mooie wedstrijden, en een gezellige tegenstander. 
Op nu eens alle vijfsetters gewonnen!!!! Op naar de laatste 2 wedstrijden. 
 

Al met al was het een gezellige avond die helaas wel met 6-4 werd verloren. 
 

Teamindeling  Najaarscompetitie 2015 
MTTV 1  (4e klasse, woensdagavond) 
Gerard van Buuren (aanvoerder) 

Jan van Duijn 
Piet Copier 
Ruud Muilwijk 

 
MTTV 2  (4e klasse, vrijdagavond) 

Jarno Stuij (aanvoerder) 
Jeroen Peek 
Stef van de Bilt 

Wim van de Bilt 
 

MTTV 3  (5e klasse, vrijdagavond) 
Wim de Vries (aanvoerder) 

Theo Vogelaars 
Theunis Buijzer 
Lek Tump 

 
MTTV 4  (5e of 6e klasse, woensdagavond) 

René Vermeer (aanvoerder) 

Truus de Goeij  

Arie Verduin 

Richard de Rijk 

 

Arie Verduin, wedstrijdsecretaris 
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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/


40 

 

 

Vervolg: pagina 39. 

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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