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POLSSLAG 
CLUBBLAD VAN DE MEERKERKSE TAFELTENNISVERENIGING MTTV 

33ste jaargang, jaar 2015, uitgave 01. 
 

 

 
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……….. 

 Nieuwjaarstoernooi(impressie) 

 Stuwtoernooi(impressie) 

 Verhaal uit de oude doos 

 Humor 

 Clubkampioenschappen enkel senioren 2015(verslag) 

 De 3de helft 

 ZSK 2015(verslag) 

 Koningsspelen en Nationale sportweek 

 In memoriam Rudy van Ewijck 

 Volleybal Meerkerk 50 jaar 

 Tavernie, Nieuwland toernooi(uitnodiging) 

 Volley 95 Meerkerk bestaat 50 jaar 

 

en nog veel meer…. 

Kopij de Polsslag uiterlijk 19 juni 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 
Fixet 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 19 juni 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 leden, adverteerders, ouders en andere 

belangstellenden, 

 

Eindelijk kruipen we uit onze holen en is het weer 

voorjaar. Ondanks dat we een binnensport be-

oefenen word ik hier toch weer altijd vrolijk van. 

 

Een minder leuke zaak is dat het aantal competitie-teams in de 

afdeling blijkbaar zo drastisch terugloopt, dat de bond nu ook al 

heeft besloten om regio Gouda bij Rotterdam en Dordrecht te voegen. 

Dit komt waarschijnlijk de reistijd niet ten goede, ondanks hopelijk 

goede inspanningen van de bond om dit binnen de perken te 

houden. 

 

We moeten als MTTV er goed op toezien dat het niet de spuigaten uit 

gaat lopen. Algemene tendens in de vereniging is dat we liever wat 

vaker tegen dezelfde teams spelen en dicht bij huis zitten, dan dat 

we ieder jaar verschillende tegenkomen die dan ook verder weg 

zitten.  Mocht je daar persoonlijk anders over denken, dan horen we 

dat natuurlijk graag. 

 

De gemeente Zederik is een project gestart om meer inwoners aan het 

bewegen te krijgen. Het project geldt voor alle leeftijden. Een deel van 

het project wordt betaald door Het Rijk. Hiervoor kan de gemeente 

een aantal professionele mensen inhuren die het project begeleiden. 

Zowel de scholen als de sportverenigingen worden hier in betrokken. 

Middels een wisselwerking en kennis van alle kanten wordt zo 

gestimuleerd tot het bezoeken van sportverenigingen. De eerste 

bijeenkomst is inmiddels geweest en die was erg positief.  

 

Veel leesplezier met deze gloednieuwe Polsslag. 

 

Jeroen Peek 

 



8 
 

Agenda en evenementenkalender. 
29-05-2015  Dubbelkampioenschap senioren 

 
03-06-2015   Geen speelavond 
10-06-2015  Geen speelavond 

17-06-2015  Geen speelavond 
24-06-2015  Geen speelavond 

26-06-2015  laatste speelavond 
26-06-2015  activiteit team 1(afsluiting seizoen) 
 

Onze jarigen…………………………… 
29-04-2015  René Vermeer   Meerkerk 
 
14-05-2015  Lex Tump    Meerkerk 

22-05-2015  Teunis Buijzer   Lexmond 
 

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

gezondheid toegewenst! 

 
 

Van de redactie. 
Het (politieke)besluit is gevallen: het horeca gedeelte van de 

Linde wordt verkocht. Nu is het in principe mijn zorg niet maar 
ik maak wel gebruik van zowel de sporthal als de horeca. Voor 
de sporthal zal het schoonmaken en onderhoud wel goed 

geregeld zijn. In het horeca deel is het nog maar afwachten of 
de investering die gedaan moet worden de consumptieprijzen 

niet teveel zal opdrijven. Immers: tegenover investeren staat 
rendement. We zullen het er beste maar van hopen. 
 

De Meerkerkse jeugd is nog niet massaal aan het tafeltennissen. Tijdens de 
Koningsspelen op vrijdag 24 april a.s. kunnen wij ons presenteren. Hopelijk geeft 

dit het jeugd ledental weer een boost  
 

In dezelfde week is de Nationale Sportweek gepland. Ook het “kom in beweging” 
project van de gemeente is van start gegaan. Misschien kunnen wij de senioren 
van Meerkerk hier ook bij betrekken. Werk aan de winkel! 

 
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 kwartaal 
nog niet uitgekomen.  

Misschien wel in het 2de kwartaal?  
 

Veel leesplezier. 
Wim de Vries                           
 

 
 

Tafeltennis: DE bewegingssport voor jong en oud! 
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In memoriam Rudy van Ewijk. 
In januari 1982 stond een advertentie in “het Kontakt” over een bijeenkomst in 

de kantine van S.V.M. Meerkerk met als doel te inventariseren of er voldoende 
basis was om een tafeltennisvereniging in Meerkerk op te richten. Rudy van 
Ewijck was één van de eerste die reageerde en ook met 8 anderen op deze 

bijeenkomst aanwezig was. Hij wilde graag gaan tafeltennissen.  
 

Daarnaast liet hij blijken zich ook te willen inspannen voor de vereniging. Nog 
vóór de officiële oprichtingsvergadering werd een door hem ontworpen logo door 
het voorlopige bestuur enthousiast ontvangen. Op 11 maart 1982 werd het fraaie 

logo als officieel clublogo aangenomen. Het logo is door het ontwerp en 
kleurstelling nog steeds uniek. 

 
Na de officiële notariële oprichtingsdatum(19-06-1982) is Ruud een aantal jaren 

een zeer verdienstelijk bestuurslid geweest. Ook zat hij in de redactie commissie 
van ons clubblad.  
 

In de loop der jaren werd duidelijk dat Ruud zijn gekozen sport (helaas) door 
fysieke klachten niet meer kon blijven beoefenen. Na nog een periode bestuurlijk 

actief geweest te zijn moest hij noodgedwongen afhaken. Het lichaam begon 
hem in de steek te laten. Zijn geest bleef helder. Uiteindelijk kon hij zich alleen 
nog maar in een rolstoel verplaatsen. 

 
Op 13 januari 2015 is hij in het hospice in Gorinchem op 63 jarige leeftijd 

overleden.  
 
Redactie. 
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BESTUURSHOEK 
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 03-03-2015 
Aanwezig: 10 leden 

Afwezig met kennisgeving: Henk Huijzer (vakantie) Victor Bongaards, René 

Vermeer, Gerard van Buuren en Theo Vogelaars. 

 
1. Opening 

De voorzitter, Jeroen Peek, opent de vergadering en heet iedereen welkom en in 
het bijzonder, Wim de Vries (erevoorzitter) en Jarno Stuij (lid van verdienste) en 
de overige aanwezige leden. 

 
2. Notulen algemene ledenvergadering van 25-02-2014  

 Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen worden goedgekeurd. 
Note: de vergadering geeft aan dat er geen mogelijkheid gegeven is voor het 

opvoeren van agendapunten. Dit wordt nu ingevoegd:  
3a: opvoeren agendapunten 
4a: jeugdtraining 

 5a: contributieverhoging  
 

3. Mededelingen 
 De voorzitter deelt mede dat er de plannen zijn in de maand september 

pas te beginnen tafeltennissen. Dus de maanden juli en augustus niet.  

Niet iedereen is hier gecharmeerd van. Ze slaan graag vast een balletje 
voor de competitie begint. Deze begint meestal na 15 september. 

 De bedoeling is dat er nieuwe shirts besteld gaan worden. We proberen 
aan het eind van het seizoen voorbeeld/pas shirts te hebben. 

 Jaarlijks wordt er bedrag begroot voor de jeugdtraining. Het bestuur is van 
mening dat dit bedrag naar Henk Huijzer en Daniël Muilwijk  gaat als 
tegemoetkoming in de reiskosten die zij iedere keer maken. 

 De Rank heeft ons uitgenodigd om tijdens de Koningsspelen een clinic 
(dag of dagdeel) te geven. Henk is dit verder aan het afhandelen. 

 Nationale Sportweek 18 tot 25 april 2015  
 

3a. Opvoeren agendapunten: 
 Wim de Vries wil graag jeugdtraining op de agenda. Dit wordt agendapunt 

4a. 
 Jan van Duijn wil graag contributieverhoging op de agenda. Dit wordt 

agendapunt 5a. 
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Vervolg:notulen algemene ledenvergadering van 03-03-2015. 

4. Verslag secretaris/wedstrijdsecretarissen 2014 

Verslag secretaris: 
 Geen opmerkingen. 

Verslag wedstrijdsecretaris senioren: 
 Geen opmerkingen. 

Verslag wedstrijdsecretaris jeugd: 

 Geen opmerkingen. 
 

4a. Jeugdtraining: 
 Op dit moment hebben we 4 jeugdleden. In de even weken is er training. 

Maar hoe nu verder? Hoe krijg je structuur om te groeien? Vanuit het 

bestuur is er niet echt een aanvalsplan. Henk is erg enthousiast met de 
jeugd bezig en de hoop is er dat er door het enthousiasme van de jeugd er 

nog een paar bijkomen. Benadering van de scholen is erg belangrijk maar 
ook begeleiding. Wim de Vries geeft aan dat hij een stukje wil schrijven 
om dat in het Kontakt te plaatsen.  

 
5. Financieel jaarverslag 2014 

 Richard de Rijk geeft uitleg over de jaarrekening.  Dit is ook allemaal te 
lezen in zijn jaarrekening en begrotingen. Hij geeft aan dat hij het bedrag 

van contributie en bijdrage aan shirts wil samenvoegen om alles 
eenvoudiger te maken. We zijn blij met de bijdrage van de Haanstichting 
voor de aankoop van materiaal. Het bedrag nog te innen is flink 

teruggebracht.  
 

5a. Contributieverhoging: 
 Jan van Duijn geeft aan dat door het samenvoegen van contributie en 

bijdrage aan shirts dit een (verkapte) contributieverhoging is. Hier 

verschillen de meningen over. Dit jaar blijft alles bij het oude en de 
volgende jaarvergadering komt het op de agenda. 

  
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe 
kascontrolecommissie 

 De kascontrolecommissie, bestaande uit  Gerard van Buuren en Jan van 
Duijn, heeft de penningmeester decharge verleend voor de jaarrekening 

van 2014. 
 De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit:  Jan van Duijn en Ruud 

Muilwijk. Reserve Wim de Vries. 

 
7. Begroting  2015/2016 

Jeroen vraagt aan Richard de Rijk om uitleg te geven. 

 Richard heeft een aantal dagen geleden de leden al per mail een 
toelichting gegeven op de jaarrekening en de begrotingen. Ook ligt de 
volledige uitdraai op tafel.  

 

8. Bestuursverkiezing 

 Arie Verduin aftredend en  herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. 
Ariewordt met algehele stemmen herkozen voor een periode van 3 jaar. 

 Truus de Goeij aftredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. 
Truus wordt met algehele stemmen herkozen voor een periode van 3 jaar. 
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Vervolg:notulen algemene ledenvergadering van 03-03-2015. 
9. Activiteiten 2015 

 ZSK is gespeeld op 2 januari 2015 
 Clubkampioenschappen senioren zijn reeds gespeeld op 14-16-18-20 

januari 2015. Daniel Muilwijk  is kampioen geworden. 
 Voorjaars competitie senioren is in januari 2015 begonnen 
 29 mei: Dubbelclubkampioenschappen senioren. 
 26 juni: laatste speelavond tevens teamactiviteit van Team 1. 

 

10. Uitreiking prijzen 

 Beste competitiespeler jaar 2014 senioren is Jeroen Peek met 96 % over 
het hele jaar (gemiddelde van 2 seizoenen). Zie hieronder de top 3: 
1) Jeroen Peek  96% 

2) Gerard van Buuren 69% 
3) Arie Verduin  62% 

 
De opzet van beste competitiespeler gaat gewijzigd worden. Er gaat in het 

vervolg gekeken worden naar de speler die de meeste progressie maakt. 
Dit kan nagekeken worden op de website www.ttkaart.nl  

 

11. Rondvraag 
 Jan van Duijn: dank aan het bestuur voor de inzet van het afgelopen jaar. 

 Teunis Buijzer: hoe zit het met de nieuwe indeling van regio Dordrecht. 
Arie geeft hier uitleg over. Het blijft een probleem voor de bond om alles 
rond te krijgen, vooral voor de 6e en 7e klasse. We blijven hopen op een 

gunstige indeling voor onze teams. Indien nodig wordt er protest 
aangetekend tegen de indeling. Besluit een team dat na de definitieve 

indeling de afstanden vaak te ver zijn zich terug te trekken dan neemt de 
vereniging de kosten daarvan voor haar rekening. 

 Jeroen Peek: bedankt iedereen voor zijn inzet, aan clubblad, verzorging 

van toernooien, jeugdactiviteiten etc.  
 

12. Sluiting 
Om 22.35 uur sluit de voorzitter, Jeroen Peek, de ledenvergadering. 
 

Truus de Goeij 

Secretaris 

 
 

Eerst lezen dan oordelen: 
 Waar een wil is, is een weg; waar geen wil is, is wel een omweg en waar 

onwil is, is altijd wel een uitweg 
 Schoonheid zit in de maat van je hart, niet die van je jeans  
 Er is geen lift naar succes, je zult de trap moeten nemen 

 Wees jezelf want een origineel is altijd meer waard dan een kopie 
 De beste manier om jezelf op te vrolijken is door iemand anders op te 

vrolijken 
 Wie met de stroom meedrijft, is het eerste bij het afvoerputje 
 De beleving van de een is niet de realiteit van de ander  

 Leer eerst de regels en dan breek ze 
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Clubkampioenschap senioren enkelspel januari 2015 
Dit jaar stonden de clubkampioenschappen in het teken van 
veel, heel veel afzeggingen. Eerst door een aantal 

blessuregevallen en op het laatste moment ook door een aantal 
afmeldingen door ziekte.  

 
Gelukkig bleven we nog met z’n elven over en speelden 
zodoende een 11 kamp. Voor Richard leverde dit wel het nodige 

improviseren op, iedereen moest worden omgepland zodat er 
maximaal 3 avonden per persoon hoefden te worden gespeeld. 

De 1e avond lieten de “toppers” Johnny, Daniel, Henk en Jeroen 
geen steek vallen, Martin moest 1 verlies toestaan, hoewel de 
spannende 5 setter tegen Jeroen pas na 12-10 was beslist. 

Jarno had de 1e avond ook patent op 5 setters en wist zowel tegen Wim met 13-
11 als tegen Jan met 12-10 net de winst weg te kapen. Zo stond had na de 1e 

avond op het comfortabele aantal van 3 punten. 
 
Dit kon hij in de 2e avond echter 

geen vervolg geven, wellicht door de 
late thuiskomst om 7 uur raakte hij 

geen bal bijna goed en ging tegen 
Piet na een 2-0 voorsprong nog 
jammerlijk ten onder, welke klap hij 

tegen Richard niet meer te boven 
kwam. Deze avond kwam René sterk 

opzetten met knappe zeges op zowel 
Piet als Richard in 5 sets. Jeroen kon 
deze avond ook zijn titelaspiraties in 

de kast zetten, nederlagen tegen 
achtereenvolgens Henk, Daniel en John maakten hem kansloos. Daarmee hebben 

we gelijk ook de top 3 genoemd die zich afscheiden van de rest. Onderling 
moesten alleen Daniel en Henk deze avond tegenover elkaar. Henk begon goed 

met 11-7 winst, maar via 2-11 herstelde Daniel snel het evenwicht, de 3e en 4e 
waren een kopie met dit verschil dat Daniel deze won en daarmee de wedstrijd.   
 

De 3e avond was het minst druk 
bezet : alleen Jeroen, Piet, Wim, 

Jan en Richard waren van de 
partij, waarbij Jeroen en Piet 
nuttige punten toevoegden voor 

een hoge klassering en Jan en 
Wim pas hun eerste puntje 

bijeenschraapten. Veel lag dus 
nog open de laatste avond. René 
en Jan stoomden nog op in de 

ranglijst en bedreigden daarmee 
Jarno die tegen zware 

tegenstanders geen punt meer 
maakte. Henk moest ook tegen John nipt zijn meerdere erkennen maar werd 
met 1 puntje voorsprong op Jeroen derden en daarmee winnaar van de bronzen 

medaille. 
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Vervolg; clubkampioenschappen enkelspel januari 2015. 

Voor het 3e jaar op rij moesten Johnny en Daniel ongeslagen in de laatste 
wedstrijd uitmaken wie zich de clubkampioen van 2015 mocht noemen. John 

nam het heft in handen en greep de eerste 2 games gedecideerd met   en 

. Daniel kwam echter sterk terug en bij John nam de foutenlast behoorlijk 

toe. Zo trok Daniel door met  en stond in de 4e game met 8-5 voor toen 

John een time out nam. Het maakte helemaal niets uit want met  maakte 
Daniel de gelijkmaker. En die tik kwam John niet meer te boven want met 

  pakte Daniel in de 5e game op een mooie en verdiende wijze voor het 

eerst sinds 2007 de titel en rekent zo ook van zijn imago van eeuwige 2e af.  
 
Zo kwam er weer een eind aan de clubkampioenschappen en kunnen we ons 

richten op de voorjaarscompetitie. 
 

Einduitslag: 
01. Daniël Muilwijk 
02. John Barten 

03. Henk Huyzer 
04. Jeroen Peek 

05. Martin van der Ham 
06.  Piet Copier 
07. Jarno Stuij 

08. Jan v an Duijn 
09. René Vermeer 

10. Wim de Vries 
11. Richard de Rijk 

 

 

- Jarno Stuij  - 
 
 

Stuwtoernooi 2015. 
Op zaterdag 17 januari 2015 werd in Hagestein voor de 40ste keer het 
Stuwtoernooi door HTV georganiseerd. Voor de organisatie een moment om hier 

vóór aanvang van het toernooi bij stil te staan. Naast alle trouwe bezoekers werd 
1deelnemer in het bijzonder bedankt met een mooi boeket bloemen. Hij had 
geen enkele keer overgeslagen!  

Onze vereniging was zeer matig vertegenwoordigd. Alleen Arie, Jeroen en ik 
waren de deelnemers. Jeroen kwam nog in de halve finale en ik viel in mijn poule 

van 8 net buiten de prijzen. Niet echt belangrijk maar wel beneden ons 
gebruikelijk niveau.  
Tevens constateerde we dat(helaas) de sfeer ook minder aan het worden is. Met 

name het toeschouwers aantal, mede bepalend voor een gezellige drukte, was 
teleurstellend. 

De lunch die wij aangeboden kregen van HTV vanwege dit jubileum was 
daarintegen zeer geanimeerd en goed verzorgd. 
Volgend jaar ben ik weer van de partij maar de 40 keer zal ik niet halen. 

 
Redactie. 
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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 
 

 

MTTV 1 – VCS 2 (28-01-2015) 
Verslag van Jan van Duijn 

Gelukkig heeft de competitieleider geluisterd naar ons 
indelingsprotest, anders was deze wedstrijd niet gespeeld. Of 

we hier blij mee zijn leest u in het verloop van dit verslag. 

Nadat Gerard een week op hoogtestage was geweest (en 

daarna een ‘beetje ziek’ geweest was), Ruud bijna 3 weken in 
de zon gezeten en gelopen heeft (en daarna een ‘beetje ziek’ 

is) en Piet en Jan gewoon gewerkt hebben (en dus niet ziek 
zijn …..) komen we fris aan de start vanavond. 

Nou ja, fris is wellicht teveel van het goede, want Piet is vanmiddag door zijn rug 
gegaan en loopt erbij alsof de stoelgang niet helemaal goed is afgelopen. Hij mag 

echter meteen aan de slag om de spieren los te krijgen/houden en weet de 
eerste wedstrijd nog te winnen ook! Naar later blijkt de enige winstpartij van de 
avond; de eer is dus gered door een gemankeerd persoon, klasse Piet!! 

Jan haalt zijn gebruikelijke niveau vanavond (het net-niet-niveau) en Gerard 

heeft de hoogtestage waarschijnlijk slecht verteerd want hij weet alleen zichzelf 
af en toe te verslaan. Al met al een reguliere 1-9 verliespartij, maar we (wij én 
de tegenstander) waren het er gelukkig wel over eens dat het nogal een 

vertekend beeld gaf, die kille cijfers. Hebben we niets aan overigens. 

Waren we dus blij om op het begin terug te komen: NEE is de conclusie! 

Gelukkig mogen we over 3 weken al weer en daarna mogen we weer 3 weken 
wachten. Voorwaar, de samenvoeging van districten leidt inderdaad tot een veel 

leuker competitieverloop, of ben ik nu te cynisch? 

MTTV 1 –Drivers 4 (18-02-2015)  

Verslag van Ruud Muilwijk. 
Vandaag krijgen we Drivers op bezoek, Marco, Leen en Ewout. Sterke 

tegenstanders, waar we al vaker tegen gespeeld hebben! En na het verlies van 
de eerste wedstrijd 9-1 , hebben we wat goed te maken. 
 

Ruud mag beginnen tegen Marco en gaat in vieren ten onder. Dan Piet tegen 
Leen, verlies in drieën. Gelukkig hebben we Gerard nog. Na een spannende 

vijfsetter, het eerste punt binnen. De dubbel moet gewonnen worden, willen we 
een beetje bijblijven.  Eerste set 11-13 verlies, tweede 12-10 winst, derde 11-13 
verlies, vierde 14-12 winst, pfffffff zou het dan toch? En ja hoor de vijfde is weer 

voor hun! Dus gaan we de pauze in met 3-1 achterstand. 
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Vervolg: voorjaarscompetitie senioren team 1. 

Na de pauze winnen we allemaal onze partij en staan we ineens voor met 4-3! 
Dan Piet voor zijn laatste, verlies in vijven! Gerard dan maar, verlies in vieren. 

Aan Ruud de opdracht om te winnen, hebben we in ieder geval nog een 
gelijkspel. 
Hij begint goed met 11-8, dan7-11, dan11-5, dan 12-14 en jawel de laatste set 

is bij Ruud de koek op en verliest hij in vijven. En dat hij in de vierde nog met 
10-8 voorstond, daar zal hij nog wel eens aan denken!!! 

 
Dus al met al hebben we weer geen goede zaken gedaan. Vijf punten uit 2 
wedstrijden is niet goed! Volgende keer beter zullen we maar zeggen. 

 

MTTV 1 – SHOT’65 6 (11-03-2015) 
Verslag van Gerard van Buuren 

Vanavond (pas) de derde wedstrijd van het seizoen tegen Shot ‘65. Een bekende 
tegenstander, omdat we hier vorig seizoen ook tegen hebben gespeeld. Toen 
thuis gelijk gespeeld en uit dik gewonnen met 2-8. Er liggen dus kansen 

vanavond. Vooraf weten we dat we laatste staan in onze poule. Punten zijn dus 
meer dan welkom om het degradatiespook af te wenden.  

De start blijkt helaas al meteen een valse. Jan verliest zijn eerste wedstrijd van 
Wim Groeneweg en de tweede wedstrijd wint Harry Kole vrij eenvoudig van 

Ruud. 
Gelukkig weet Gerard voor de ommekeer te zorgen en wint in drie sets van Cor 

van Gool. Vervolgens winnen Jan en Gerard, na een hoop geknoei, in vijf sets de 
dubbel tegen Wim en Harry. Hierdoor staan we met de 
rust mooi gelijk.  

 
Na de rust start Ruud tegen Wim. Na een mooie 2-0 

voorsprong is Ruud de weg kwijt en verliest de volgende 
drie sets.  
Hierna volgt wederom een spannende vijfsetter tussen 

Jan en Cor, die helaas voor Jan verloren gaat.  
Gerard wint daarna zijn partij vrij eenvoudig in drie sets 

van Harry en beperkt de achterstand wederom.  
Ruud brengt ons weer mooi terug in de wedstrijd door een 

overwinning in vier sets tegen Cor. 
Gerard overkomt hetzelfde als Ruud eerder op de avond. 
Na een vrij eenvoudige voorsprong van 2-0 tegen Wim, verliest hij de wedstrijd 

toch in vijf sets. Wim scoort zo een mooie hattrick voor Shot ’65.  
Jan doet in de laatste wedstrijd zijn uiterste best om de gelijkmaker binnen te 

slepen tegen Harry, maar verlies toch in 4 sets.  
Eindstand 4-6. 
 

 

 

Voor alles is een oplossing 

 

RUUD 
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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. 

 

De 3de helft. 

Na de training of een competitiewedstrijd is er, onder het genot van een 
(alcoholisch) drank je, tijd voor de sociale contacten. Naast tafeltennis komt er 

een verscheidenheid aan onderwerpen langs. Onderstaand een 2 tal items van 
algemene aard. 

 
Na het Nieuwjaarstoernooi ontstond er een discussie over welk land of gebied het 
eerst(of het laatst) in de wereld het Nieuwjaar kon inluiden. De meningen waren 

zoals gebruikelijk verdeeld maar ook weer eensluidend: wij willen het 
wetenschappelijk bewijs zien. Na enig speurwerk leek mij onderstaand artikel 

een duidelijk antwoord op deze discussie. 
 

 

(KLEEDKAMER) 
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Vervolg: de 3de helft. 

Een ander onderwerp was de bol en hol benoeming van ad- en cohesie. De 

deelnemers aan het gesprek bleven steken bij de broers Ad en Co Hesie. 

Onderstaand een schematische en tekstuele wetenschappelijke uitleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toevallig was de redactie op deze avond aanwezig en kon van deze 3de helft 

gesprekken een beknopt verslag maken.  

Wie is de volgende? 

 

Wim de Vries 

 

 
 

Wijze uitspraken: 
 Vroeger was ik onzeker, vandaag de dag weet ik dat zo net nog niet 

 Wie van orde houdt is gewoon te lui om te zoeken 
 Het is een feit, spijt komt altijd te laat en nooit op tijd 
 Weet wat je zegt, zeg niet wat je weet 

 De misdaad is al georganiseerd. Nu de politie nog. 

adhesie: vergroeiing 

adhesie: het samenkleven van vliezen of organen t.g.v.een 

ontsteking;abnormale fibreuze verbinding tussen tegenover elkaar 
liggende organen 

adhesie: in de fysica de aantrekkende kracht tussen een vloeistof en een vaste 
stof, of tussen vloeistoffen van verschillende dichtheid onderling, 

wanneer de aanraking innig genoeg is, d.w.z. wanneer hun 
onderlinge afstand vergelijkbaar wordt met 10-9 meter 

adhesie: Instemming - steunbetuiging 

cohesie: 1 Samenhang. 2 Onderlinge aantrekking van moleculen van een 
zelfde stof. 

cohesie: onderlinge samenhang van moleculen van dezelfde soort 

cohesie: aantrekkingskracht, samenhang 
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Nieuwjaarstoernooi 2015. 

Het Oliebollentoernooi is gewijzigd in 

Nieuwjaarstoernooi. Op vrijdag 2 januari 2015 

organiseerde team 3 zoals gebruikelijk deze 

activiteit. Met 10 deelnemers was het een redelijke 

bezetting. Het toernooi staat inmiddels als 

”verrassend, onbetrouwbaar en afwijkend” bekend. 

 

Tot de uitleg van de spelregels leek er geen vuiltje 

aan de lucht. In totaal 2 poules van 5 deelnemers en maximaal 3 games. Het 

“verrassend en afwijkend”element kwam bij de start. Er werd met 60 mm i.p.v. 

40 mm ballen gespeeld. Dit was even slikken voor de aanwezigen. Eenmaal 

gewend aan de 60 mm bal mepte iedereen er weer als vanouds op los. Misschien 

een volgende stap voor de NTTB? 

De uitslag was niet van belang. Het proosten op 2015 des te meer. 

Een goed en sportief begin van nieuwe jaar. 

 

PR man team 3 

Wim de Vries 

 

 

Onze Koning Willem-Alexander is een 

echte sportliefhebber. Hij schaatste de 

Elfstedentocht, liep de marathon van New 

York en was jaren lid van het 

Internationaal Olympisch Comité. Koning 

Willem-Alexander blijft het sporten van de 

jeugd actief stimuleren, omdat het erg belangrijk is voor hun lichamelijke en 

sociale ontwikkeling. Daarom is de Koningssportdag een belangrijk onderdeel 

van de Koningsspelen. Alle kinderen in Nederland en het Caribische deel van het 

Koninkrijk die samen bewegen. 

De scholen die deelnemen aan de Koningsspelen zijn vrij om de spelen vorm te 

geven naar eigen wensen en mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld door spelletjes 
en sporten op het eigen schoolplein te doen, samen met andere scholen op een 
sportvereniging in de buurt een sporttoernooi te organiseren of misschien neemt 

de gemeente het voortouw in de organisatie van de Koningsspelen.  
 

MTTV zal op 24 april a.s. in de Linde een tafeltennis clinic voor de jeugd 
organiseren. Doel zoals boven omschreven maar ook om de jeugd bij MTTV aan 
het bewegen te krijgen met het batje en het balletje.  

Hulp is altijd welkom! 
 

Henk Huyzer en Wim de Vries 

 

Tafeltennis: een jeugdsport om oud mee te worden. 
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Spelers: 

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

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

Speelavond: 
Vrijdag 
 

 
 

1. MTTV2 – Tavernie 2  5-5 
Onze eerste wedstrijd is meteen een echte derby. De 
openingspartij was meteen Wim tegen Wim. De eerste game was 

voor Wim, de tweede voor Wim, de derde voor Wim en de vierde 
voor Wim. Uiteindelijk ging wat ons betreft het punt naar de 

verkeerde Wim. 
Jeroen moest vervolgens de ring in tegen Theo. Hij won met 
moeite de eerste game (12-10). De tweede game was Theo erg 

sterk. Gelukkig kon Jeroen het tij keren en alsnog een 
punt binnenhalen. Stef kon nog een game van Jan 

pakken, maar verloor er helaas drie. 
Het dubbel (Jeroen/Wim tegen Wim/Theo) was een ware thriller. Om en om 
wonnen we een game. Aangezien wij de eerste wonnen, was de vijfde dus ook 

voor ons. Ruststand: 2-2. 
Na de pauze deed Jeroen het goed tegen Wim. De strijd was in drie games 

beslist. Wim was vervolgens in 4 games Jan de baas. Stef moest de punten laten 
aan Jan.  
In de laatste wedstrijd had Jeroen het moeilijk tegen Jan. De eerste game werd 

verloren, maar gelukkig kon Jeroen het herstellen. Wim en Stef moesten helaas 
de punten aan hun tegenstanders laten, waardoor het een gelijkspel werd. 

 
2. Talani 2 - MTTV2   6-4 

Jeroen opende de wedstrijd met winst in de eerste game. De tweede game 
verliep minder goed. Gelukkig kwam in de derde en de vierde de vorm terug en 
kon het eerste punt worden bijgeschreven.  

Stef speelde een goede eerste wedstrijd, maar kwam helaas net te kort. Ook 
Wim had het lastig en trok aan het kortste eind. 

Het dubbel was er zo één met een favoriete kant. Wij wonnen de eerste en de 
derde game, zij de tweede en de vierde. De beslissende vijfde werd daarom ook 
een spannende. Wij waren de gelukkige (11-9). 

Na de pauze kwam Jeroen met 2-1 achter. Gelukkig kon hij op tijd omschakelen 
en alsnog de punten binnenhalen. In het vervolg konden Stef en Wim helaas 

geen punten halen, alhoewel Stef er ditmaal dichtbij was. Jeroen won nog één 
partij. Helaas moesten we met een klein verlies huiswaarts keren. 
 

3. MTTV2 - Effect 77 1   3-7 
De 3e wedstrijd stond Effect 1 op het programma. Een nieuwe tegenstander voor 

ons, afkomstig uit ’s Gravendeel net door de Kiltunnel heen. In ieder geval even 
navraag gedaan naar deze toltunnel zodat we geen verrassingen tegenkomen bij 
deze nieuwe uitwedstrijd.  
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Vervolg: voorjaarscompetitie senioren team 2. 

De tegenstanders wisten de weg al goed want ze 
waren net 2 weken eerder in Nieuwland geweest en vonden al die nieuwe 

verenigingen wel leuk. Het was dan ook een leuke tegenstander met de broers 
Bram en Wout de Jong, die al sinds mensenheugenis samenspelen en Jan Wouts. 
Jarno mocht voor de 1e keer deze competitie in actie komen en beet direct het 

spits af tegen Wout. Een pittige tegenstander en ze maakten er beiden een 
prachtige open wedstrijd van, helaas voor Jarno bleef hij met 8-11, 11-8, 9-11 

en 9-11 aan de verkeerde kant van de score. Stef kwam tegen Bram maar 
moeilijk in zijn spel, maar gelukkig kon Wim tegen Jan redelijk gemakkelijk in 3 
games winnen. Het dubbel speelden Wim en Jarno zoals verwacht tegen de 

broers en die bleken perfect op elkaar ingespeeld. Ook dit was weer een 
prachtige wedstrijd maar helaas was na 3 games met 11-9, 11-13, 10-12 de pijp 

leeg. Stef kwam in de 2e wedstrijd ook niet aan te pas maar Jarno kon nu tegen 
Jan het 2e punt scoren. Wim ondervond weer het inmiddels bekende recept 
;goed spelen maar toch nipt verliezen. Stef kon ondanks slecht spel wel juist een 

puntje scoren tegen Jan, Wim en Jarno maakten er ook de laatste wedstrijden 
spannende partijen van, maar helaas helaas weer zonder resultaat zodat we toch 

wel tegen een zeer geflatteerde 3-7 nederlaag aanliepen. Na afloop konden we 
nog even leuk nakletsen, waar menig nieuwsfeit de revue passeerde.  
 

4. Sliedrecht 5 - MTTV2   5-5 
Na een kort 

winterstopje in de 
voorjaarsvakantie 
pikten we 9 maart 

de draad weer op. 
In een nieuwe 

samenstelling want 
dit keer moesten Jeroen, Wim en Jarno in de baan en Stef ging als supporter 
mee. Het begin gaf nog even problemen want Wim was telefonisch onbereikbaar 

en 13 pogingen verder maar richting Avelingen gereden. Daar stond Wim 
nietsvermoedend te wachten en zo togen we met z’n vieren naar Sliedrecht.  

Jeroen beet het spits af en na en stroeve start komt de motor op temperatuur 
naar een soepele 4 games overwinning. Jarno beet zich stuk op Jacko de Raad, 
hoewel de games spannend verliepen met 2 punten verschil toch helaas een 3-0 

nederlaag. Wim ging daarna gelijk op tegen Bas Oosterom, maar trok in de 5e 
game toch mooi de zege naar zich toe. De dubbel met Jeroen/Wim zag er aan 

het begin niet rooskleurig uit want nipt werden de 1e 2 games met 9-11 en 13-15 
ingeleverd, maar met 11-6, 11-9 raakten we op stoom om de laatste game nog 

met 11-8 te winnen. 3-1 voorsprong bij rust dus. Na de pauze breidde Jeroen dit 
zelfs uit naar 4-1, waarna een dip intrad : Wim verloor in 3 games , Jarno nam 
een 2-0 voorsprong maar gaf uiterst ongelukkig ook alsnog met zege uithanden 

met 10-12 in de 5e game. Wim verloor daarna weer en ook in 5 games  dus 
moest het weer van Jeroen komen en dat kwam ook met een eenvoudige 3-0 

winst. Jarno kwam in de laatste wedstrijd weer met close games nipt tekort 
waardoor hij met lege handen bleef en we helaas op 5-5 bleven steken. 
 

Jeroen Peek & Jarno Stuij, team 2 
 

Tafeltennis: een sport voor ouderen om jong bij te blijven. 
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De Gannef  

Zoekend op internet naar mijn tafeltennisverleden zag ik 

hem opeens staan, de gannef *, ouder geworden en dus 
grijs, maar goed herkenbaar en nog steeds met dezelfde 
grijns op zijn gezicht. Hij had in een lagere klasse de 

eerste prijs gewonnen. Een prijzenjager * was hij indertijd 
niet, in de hoogste klasse van onze bond kon hij redelijk 

meekomen. Dit kampioenschap anno 2005 zij hem dus 
van harte gegund! 
Als amateur-voetballer kon A.H. – Nee, niet Appie Hein! – 

beter uit de voeten in de hoogste afdeling van het zaterdagvoetbal, een technisch 
begaafd speler. 

En hij staat vanwege dat voetbal in mijn geheugen gegrift! Waarom? Wel ooit speelde 
Feijenoord uit tegen Benfica en wij wilden graag de wedstrijd tegen zijn team uitstellen 

om deze Europacupwedstrijd op TV te volgen. Dat lukte niet, welk voorstel we ook 
deden, het was niet mogelijk, hadden zij geen bezwaar voorhanden, dan vonden zij er 
ter plekke één uit! 

Alzo, braaf als wij als team waren, ook als koploper geen puntenverlies riskerend, 
stonden we op tijd bij onze tegenstander klaar om te beginnen. Maar amai, deze 

mannen waren er niet en het duurde een poosje aleer de eerste verscheen, hij had 
toch even naar het begin van de wedstrijd gekeken! Nummer twee kwam nog later - 
de eerste speler had inmiddels al twee partijen gespeeld en maakte zich op voor de 

derde - hij kon melden, dat het nog steeds 0-0 stond. U begrijpt het A de H kwam als 
laatste hijgend binnenrennen juichend uitroepend: “Het staat 1-0 voor Feijenoord!” Het 

bericht werd met vreugde ontvangen, maar bij ons heerste toch wel de nodige 
ontstemming, wij voelden ons belazerd door de heren! 
Jaren is A H. gepest als hij met zijn tasje onder zijn arm binnenkwam met 

opmerkingen als: Hoe is de stand? En als hij wat later binnenstapte: Zeker een 
Europacupwedstrijd aan de gang? 

Tjonge, bedenk ik mij opeens, het was destijds heel wat moeilijker om een wedstrijd 
uit te stellen dan in de tegenwoordige tijd.  
Liefhebber 

v Gannef: Jiddisch woord, min of meer liefkozend gebruikt voor 
een schavuit, die iets voor je neus weg pikt. 

v Prijzenjager: Destijds een afkeurende benaming voor een speler, 
die voor zijn niveau bewust te laag gaat spelen om vooral maar 
te winnen en de prijzen op de toen vele en druk bezochte toernooien weg te 

slepen. 
 

 

 

Eerst lezen dan denken: 

 Vroeger was ik onzeker, vandaag de dag weet ik dat zo net nog niet 
 Wie van orde houdt is gewoon te lui om te zoeken 

 Hoe meer je je vergist, des te meer onthoudt een ander 
 Als je niet blij bent met wat je hebt, wees dan blij met wat je allemaal gelukkig 

niet hebt 

 Het is een feit, spijt komt altijd te laat en nooit op tijd 
 Weet wat je zegt, zeg niet wat je weet 

 De misdaad is al georganiseerd. Nu de politie nog. 
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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 – Papendrecht 10. 
Verslag  : Wim de Vries 
Tegenstanders : Cees van Blitterswijk, Jan Tillemans en Raymond van de Linden. 

Meerkerk  : Wim de Vries, Theo Vogelaars en Lex Tump. 
Een gedegradeerd team uit de 4de klasse. Een ultieme test hoe wij er voor staan na de 

winterstop. 
Voor Wim was het duidelijk tegen de noppen van Cees: nog niet in ritme. Normaal 
slaat hij “er dwars doorheen” maar nu even niet. Gevolg: afgedroogd met 5-11,7-11 en 

3-11. 
Theo deed het beter tegen Jan. Het was even wennen maar de 11-8, 11-4 en tot slot 

11-9 waren ruim voldoende om de stand weer gelijk te trekken. 
Lex hield Raymond aanvankelijk met 8-11 en 10-12 goed bij maar een 4 of 5de game 
zat er na de 6-11 niet meer in. 

 
Op verzoek van Theo gingen Wim en Lex dubbelen tegen Cees en 

Jan. Het was even wennen voor beiden maar na 7-11 en 11-5 was 
er, gezien het vertoonde spel, toch hoop op resultaat. Althans dat 
dachten Lex en Wim. De 3de game was met 0-11 dramatisch. Hoe 

snel kan het omslaan. Het werd in de 4de game een alles of niets 
poging waarbij(zo hadden wij besloten) de rust bewaard moest 

blijven. En zowaar winst met 12-10. Ook in de 5de ging het volgens 
afspraak en werd uiteindelijk door 11-8 winst de partij gewonnen. 
Tafeltennis is en blijft een bijzonder spel! 

Na de thee gingen Theo en Cees achter de tafel. Theo had kennelijk ook moeite met 
het (noppen) materiaal van Cees. Hij kwam met 5-11 en 4-11 direct in de problemen. 

Alhoewel niet de favoriete stand van Theo wist hij zich, door snelle rally’s, toch terug te 
vechten naar 2-2(11-8 en 13-11). Helaas werd de 5de 8-11 game waardoor uiteindelijk 
alle moeite voor niks(maar wel lekker gespeeld)was geweest. 

Wim had na 4-11 en 8-11 tegen Raymond de 3de moeten(en kunnen) pakken. Door 
toch weer te gehaast spelen verlies met 12-14.  

Lex had tegen Jan(die tegen zichzelf stond te spelen) de partij goed onder controle. 
Met 12-10, 11-2(!) en 11-9 werd weer een wedstrijd gescoord. Een tussenstand van 3-
4 was nog steeds hoopgevend.  

Theo kwam in zijn partij tegen Raymond net iets tekort. Goed spelend ging hij met 6-
11,3-11 en 9-11 ten onder. 

Ook Lex had het tegen Cees moeilijk. De rally’s waren soms lang maar uiteindelijk in 
het nadeel van Lex(6-11,3-11 en 9-11). 
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Vervolg: voorjaarscompetitie senioren team 3. 

Wim had nog niets gewonnen. Zijn motto: ik wil er minimaal 1 winnen moest hij tegen 

Jan waarmaken. Deze keer deed hij dat ook. Met 11-7, 12-10 en 11-4 werd het verlies 
tot 4-6 beperkt. 
De kop is eraf. In de 3de helft hebben we gezamenlijk vastgesteld dat het een 

spannende competitie gaat worden. Daar hebben we maar op geproost. 
 

Talani 3 – MTTV 3. 
Verslag  : Wim de Vries 

Tegenstanders : Henk Wiekart, Jan van de Berg en Cees van Logten 
Meerkerk  : Wim de Vries, Lex Tump en Teunis Buijzer 
Een team waar we de spelers van kennen maar eigenlijk nog nooit tegen gespeeld 

hebben. Het werd een enerverende avond met een dramatisch resultaat. 
Wim opende tegen Henk met 13-11 gevolgd door 11-5. Gezien het gemak waar mee 

gewonnen werd een gelopen race maar……. het blijft tafeltennis. De 3de game ging met 
10-12 verloren. Nog niks aan de hand zou je denken(maar dat moet je niet doen). 
Kortom de partij gleed weg 7-11 en 6-11. 

Lex deed tegen Jan hetzelfde met de cijfers 11-4 en 13-11. Ook bij hem daarna een 
“glijpartij” met 8-11 en 6-11. Het zal toch niet waar zijn!? Gelukkig wist Lex de juiste 

tactiek te hanteren en won met 11-6. 
Teunis speelde zijn 1ste competitiewedstrijd en moest duidelijk wennen tegen Cees. 
Voor hij het wist was de partij al klaar(4-11, 3-11 en 4-11). 

Het dubbel is zoals bekend een “sleutel” partij. Lex en Wim moesten het opnemen 
tegen Henk en Cees. Het werd wederom een lange zit voor de scheidsrechter. Het 

scoreverloop was om en om(6-11,11-7, 11-6 en 5-11). De 5de game ontglipte ons met 
9-11.  

Na de thee Wim tegen Jan. Er moest zo langzaam 

maar zeker gewonnen worden om nog een redelijk 
eindresultaat te halen. Ook nu weer een taaie 

wedstrijd. Wim sterk met 11-5 om vervolgens met 4-
11 opnieuw te moeten beginnen. Daarna hetzelfde 
patroon 11-7 en 11-13. De 5de game werd deze keer 

met 11-7 in winst omgezet. Eindelijk ons 2de 
wedstrijdpunt. Hier zou het overigens ook bij blijven. 

Er was nog wel een spannende wedstrijd tussen Jan en 
Teunis(zijn gebruikelijke spektakelwedstrijd). Helaas werd deze partij in 3 games(12-
14, 9-11 en 11-13) verloren. 

Verlies met 2-8 maar met resp. 4 x 5, 3 x 4 en 3 x3 games zijn we niet weggeslagen. 
Sterker nog: in de 3de speelhelft werd zelfs beweerd dat 5-5 eigenlijk de verhoudingen 

beter zou weergeven. Daar hebben we de avond maar(als schrale troost)mee 
afgesloten. 
 

MTTV 3 –TTVA 4. 
Verslag  : Theo Vogelaars. 

Tegenstanders : Ton de Boon, Gerrit Verhaar en Armen Gukasian 
Meerkerk  : Theo Vogelaars, Lex Tump en Teunis Buijzer 

Vrijdag 20 februari moesten we tegen TTVA4. Hierbij kwamen we oude bekenden tegen 
waar we ook al vorig seizoen tegen gespeeld hadden; nl. Ton en Gerrit. De derde man 
was een invaller, Armen Gukasian die nog niet zolang tafeltenniste. 
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Vervolg: voorjaarscompetitie senioren team 3. 

Theo beet het spits af en moest tegen Ton, die fanatiek als altijd, ook nu weer een 3-0 

nederlaag leed. Lex had meer moeite met Gerrit, maar slaagde er in om in 5 games de 
partij naar zich toe te trekken. Toen ook Teunis er in slaagde om in 4 games zijn partij 
tegen Armen te winnen hadden we een riante voorsprong. Jammer genoeg ging het 

dubbel met Lex en Theo in 5 games verloren waarna we met een 3-1 voorsprong 
gingen pauzeren. 

Na de pauze ging het moeizamer. Lex verloor vrij makkelijk van Ton in 4 games, 
waarna Theo wel wist te winnen van Armen. Teunis speelde een berenpartij tegen 

Gerrit en won deze wedstrijd in 5 games. Winst van Lex op Armen, verlies van Teunis 
tegen Ton, allebei in 3 games betekende een 6-3 voorsprong waarna Theo om 23.30 
nog de laatste wedstrijd moest spelen tegen Gerrit. Het werd een gelijk opgaande 

strijd waarbij Theo in 5 games aan het kortste eind trok.  
Een 6-4 winst was het welverdiende resultaat. 

VCS 3- MTTV 3. 
Verslag  : Wim de Vries 
Tegenstanders  : Herman Möhlmann, Karin van de Stelt en Ad Vos 

Meerkerk  : Wim de Vries, Theo Vogelaars en Teunis Buijzer 
Tegen het 7 spelers team van VCS waren bovengenoemde spelers redelijk onbekende 

(qua spel)voor ons. Een hernieuwde kennismaking. Ook weer het leuke van tafeltennis. 
 

Wim wist nog wel dat Herman een goede speler was en na 4 
games dat hij dat nog steeds is. Na een zwak begin(4-11) een 
opleving met 12-10. Daarna in een redelijk tempo naar 7-11 en 

7-11. Wim zal Herman dus niet snel meer vergeten. 
Theo had vervolgens de grootste moeite met Karin. Het werd 

een lange maar mooie pot. Met afwisselend verdedigen en 
aanvallen waren de 5 games geen moment vervelend voor de 
toeschouwers. Theo won uiteindelijk met 9-11, 11-4, 9-11, 6-11 

en 7-11. 
Voor Teunis werd het tegen Ad nog spannend. Ná 11-7 werd het 10-12 en knokte 

Teunis zich naar 14-12. Gelukkig kon hij in de 4de game de controle over de partij 
vasthouden en won met 11-5. 
Theo en Wim hadden al even geen dubbel gespeeld. Toch hadden ze de juiste tactiek 

tegen Herman en Ad alweer snel te pakken. Na 11-7 weer zo’n 
dubbeltje(woordspeling) op zijn kant game met 10-12. Gevolgd door een 2de dubbeltje 

op z’n kant met 14-12. De beslissing viel met 11-6 in de 4de game.  
Na de thee weer een afwijkende partij. Wim begon al spannend met 15-13  tegen 
Karin. Daarna een walkover met 11-2 om vervolgens met 12-10 nipt de 3de game te 

winnen. Ook Teunis had het moeilijk tegen Herman. De cijfers spreken voor zich: 11-8, 
11-3 en 11-4. Er kan er maar één de beste zijn. Theo kon zijn ei kwijt tegen Ad. In no 

time was deze partij met 11-4, 11-6 en 11-8 klaar. Teunis gaf ons tegen Karin hoop op 
een wedstrijdpunt maar moest de eer met 9-11-11-7, 12-14 en 9-11 aan Karin laten. 
In tegenstelling tot Theo en Teunis had Wim het ontzettend zwaar tegen Ad. Met 

wederzijdse strijdlust en wil om te winnen werd het na 8-11, 11-9, 10-1211-3. In de 
5de game moest Wim nog tot het uiterste gaan om met 12-10 te winnen. Ook Theo had 

tegen Herman weinig in te brengen. Ondanks geconcentreerd spel toch verlies met 8-
11,8-11 en 9-11. 
De 6-4 winst was voor beide partijen een goede weerspiegeling van een sportieve en 

gezellige avond tafeltennissen. 
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Zederiks Scholieren Kampioenschap 02-01-2015 
Op 2 januari was het weer zover : het traditionele Zederiks Scholieren Kampioenschap 
stond op het programma. Dit jaar was het toernooi weer gecombineerd met het 
Kindertafeltennisfeest van de NTTB en hadden slechts 25 scholieren van De 

Springplank en de Rank uit Meerkerk en het Fundament uit Nieuwland zich aangemeld. 
Een diepterecord in de 26 edities die het ZSK inmiddels telt. Het  grootste aantal 

aanmeldingen kwam dit keer weer van De Rank (32 st.). Traditioneel kwamen 
verschillende deelnemers ook nog niet opdagen maar verrassend genoeg melden zich 
nog wel 2 deelnemers uit Ameide van De Kandelaar en 2 scholieren uit Leerbroek van 

Eben Haezer waardoor we uiteindelijk met het teleurstellende en historische lage 
aantal van 21 deelnemers verdeeld over groep 5-6, groep 7 en groep 8 van start 

gingen. We steken de koppen bij elkaar om volgende editie de motivatie weer ophoog 
te krijgen en hebben inmiddels contact met de sportcoördinatrice binnen gemeente 
Zederik. De aanwezige jeugd was enthousiast en die hebben we dus in ieder geval een 

leuke ochtend gegeven. 

Zo kunnen we terugkijken op een mooi toernooi : goed gedragende jeugd, die geen 
rommel in de zaal heeft gemaakt, mogelijkheden om bij de jongste groepen en 
wedstrijden als toernooileiding te tellen, een strak tijdschema waardoor we half een 

kant en klaar waren, al met al een strakke organisatie.  

Om 9.00 zijn Victor en Jarno de poules gaan indelen met aparte poules voor groep 5-6 

, 7 en 8. Dit met als resultaat dat er 3 poules waren ingedeeld : 1 poule van groep 5-6 
met 6 deelnemers, 1 poule van groep 7 met 7 deelnemers en 1 poules van groep 8 

met 6 deelnemers per poule, zodat iedereen om 9.30 aan de gang was.  
Nou ja iedereen …. 1 scholier uit groep 7 had zich vergeten bij de toernooileiding te 

melden en zo moest dit worden omgeturnd tot een 8 kamp, geen probleem maar het 
kon nog gekker : om 9.55 meldde zich nog een Meerkerkse scholier die toch wel graag 
mee zou willen doen. Zodoende nogmaals de organisatie omgegooid en er een 9 kamp 

van gemaakt op 3 tafels gelijk.  
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Vervolg:Zederiks Scholieren Kampioenschap 02-01-2015. 

Zo kon iedereen lekker zo gang gaan en waren deze poules direct ook de finalepoules, 

dus iedere wedstrijd telde mee en er werd enthousiast gespeeld.  
In groep 5-6 stak Coert Baars van Fundament uit Nieuwland er bovenuit door alle 
wedstrijden te winnen en 1e te worden. Daarachter volgde een spannende strijd waarin 

Roos Temmink van Springplank met 4 punten de 2e plaats veilig stelde, gevolgd door 
Mard Jan Roest van Eben Haezer. 

 

In groep 7 was er een overheersing van het Fundament : Matthias vd Dool pakte met 
12 punten de 3e plaat, en Sigrid Baars besliste de familiestrijd door Naomi te verslaan 
en met 16 punten 1e te worden voor Naomi met 15 punten.   

 

Bij groep 8 won Wim Scherpenzeel van Fundament  voor het 3e jaar op een rij de 1e 

prijs. Hij zat bij allemaal meisjes in de poule, waarvan Bridget Radstaat uit Meerkerk 2e 
werd en Ilse de Vroome uit Ameide als 3e eindigde.   
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Spelers: 
René Vermeer(aanvoerder), Richard de Rijk, Truus de Goeij 
en Arie Verduin 

Klasse/poule: 
5de klasse/poule C 

Speelavond: 
Woensdag 

 
 
 

 
28 januari 2015 

MTTV 4 – TaLaNi 4 door onze reporter René 

Vanavond de eerste wedstrijd na de samenvoeging van de districten Zuid en 

Dordrecht. Na een protest tegen de voorlopige indeling, waarin 3 teams uit “verre 
oorden” in poule zaten hebben we nu een poule met ons reeds bekende verenigingen. 

Vanavond komt TaLaNi 4 bij ons op bezoek. In dit team spelen de oude bekende Jan 
Bel en Marianne Westhoek. En Roy den Hartog als nieuwe ster aan het firmament een 
speler welke in de jeugd heeft gespeeld en daarna 12 jaar is gestopt. De eerste 

wedstrijd is René tegen Jan Bel, een leuke redelijk gelijk opgaande pot welke René in 4 
game’s wint. 

Daarna Truus tegen Roy, in een mooie wedstrijd van 5 game’s met zelfs één game van 
18-16 komt Roy steeds beter in zijn spel en weet zijn eerste wedstrijd, helaas, te 
winnen. Dan Arie tegen Marianne, ook een leuke wedstrijd.  
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Vervolg: voorjaarscompetitie senioren team 4.. 

Arie weet deze in 4 game’s te winnen. Arie had al aangegeven liever niet te dubbelen, 

vandaar ook dat hij als de  

rde speelde, dus voor het dubbel komt het “gelegenheidsduo” Truus en René tegenover 

Jan en Roy te staan. Na een gelijk opgaande strijd met alleen maar game-uitslagen 
van 11-7 en 11-8 staat het na 4 game’s 2-2. Dus een beslissende 5e game, maar 
daarin komen we helaas al snel met 5-8 achter. Maar daarna loopt bij ons alles en bij 

de tegenstanders “niet meer” zodat we de 5e game alsnog met 11-8 winnen. 
LEKKER!!!!!!!!! Met een 3-1 voorsprong gaan we aan de pauze beginnen. Als 5e 

wedstrijd Truus tegen Jan, weer een 5 game’s wedstrijd voor Truus die ze helaas ook 
weer net met 10-12 in de vijfde game verliest. 

Daarna wint René in 4-en van Marianne en Arie heel knap in 5-en van Roy welke 
steeds beter in zijn ritme komt. Het staat inmiddels 5-2, dus deze wedstrijd zullen we 
niet meer verliezen. Truus komt er tegen Marianne niet doorheen en verliest ondanks 

een leuke wedstrijd in 3-en. Dan Arie tegen Jan, een nette 3-1 overwinning voor Arie, 
welke na de eerste wedstrijd dus nog op 100% staat. 

Als laatste René tegen Roy, een leuke wedstrijd die om en om een game-winnaar 
oplevert, dus 2-2 en een 5e game welke met 11-13 naar Roy gaat…….. 
Maar al met al geen slechte start van het seizoen, met een 6-4 overwinning stappen 

we om 5 voor twaalf de kleedkamer binnen. 
 

3 februari 2015 

HTV 3 – MTTV 4  door onze reporter Arie 

De uitwedstrijd in Hoornaar tegen HTV 3 staat voor 
vanavond op het programma. Truus kon vandaag niet 
meespelen dus moest René toch op dinsdag aantreden. Hij 

zou wat later aanwezig zijn omdat hij eerst naar 
puppycursus moest (ik neem aan met de hond). Richard is 

meestal ook niet zo vroeg dus zorgde ik ervoor om uiterlijk 
20.00 uur aanwezig te zijn. Na aankomst bleek dat alleen Bram Bongers er was en 
moesten we dus nog even wachten op de rest Nico en Henk den Besten. Uiteindelijk 

was iedereen aanwezig en konden we met de partij beginnen. 
René begon tegen Nico en verloor helaas kansloos in 3 games. Daarna volgde een 

spannende wedstrijd tussen Arie en Bram. Arie won de eerste 2 games en daarna won 
Bram er twee dus moest de 5e game de beslissing brengen, het werd uiteindelijk 11-9 
voor Arie. 

Richard begon tegen Henk en verloor de eerste 2 games, daarna won hij met 6-11 de 
derde dus wij dachten dat het wel goed zou komen, maar helaas de 4e set ging met 

11-3 naar Henk en won hij dus de wedstrijd. Dan de dubbel met Arie en René tegen 
Nico en Bram kan ik heel kort over zijn want deze ging met 3 maal 11-6 kansloos naar 
HTV. We gingen dus met een 3-1 achterstand aan de “thee”. 

Na de pauze werd het wedstrijdschema door elkaar gegooid omdat Henk de volgende 
ochtend weer vroeg uit bed moest. Bram tegen René werd in een spannende 5e game 

beslist met 11-9 in het voordeel van René.  
Ook de volgende wedstrijden van Arie en Richard werden in een spannende 5e game 
beslist, Richard verloor de 5e met 11-9 van Nico en Arie won met 11-13 van Henk. 

Toen moest Richard tegen Bram en won de 1e game met 9-11, maar de resterende 
games gingen allemaal naar Bram zodat hij de wedstrijd knap won.  

De laatste 2 wedstrijden van de avond gingen allebei naar HTV, René verloor in 3 
games van Henk en Arie eveneens in 3 games van Nico. 
Al met al was het een gezellige avond die helaas wel met 6-4 werd verloren. 
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Vervolg: voorjaarscompetitie senioren team 4.. 

17 februari 2015 

Merwestad 2 – MTTV 4 door onze reporter Richard 

Deze avond werden we in Dordrecht verwacht in het onderkomen van 
Merwestad. Vorig jaren waren we daar ook te gast en hadden we een 

simpele overwinning behaald. De tegenstanders van vanavond waren 
echter van een ander kaliber. De tegenstanders van vanavond waren 
Gerrit Zwang, Ulrich Wijbers en Jos van Damme. Dat Ulrich er bij is 

betekende dat we virtueel al met 3-0 achter stonden, toch wilden we 
niet bij voorbaat opgeven.  

Truus was net bezig tegen Gerrit toen ik binnenkwam en dit was een 
waar titanengevecht, de kansen wisselden regelmatig en het einde 

was onvoorspelbaar. Truus kwam steeds een game achter, maar wist steeds gelijk te 

maken. Truus bleef echter heel koel in de 5e game en won deze met 11-13. 
Arie mocht daarna tegen Ulrich en speelde heel verdienstelijk. Regelmatig wist hij 

Ulrich met een voortreffelijke return te verschalken, maar meer dan de 3e game kon hij 
toch niet winnen. 
Hierna mocht ik tegen Jos. Na met 1-0 te hebben achtergestaan kon ik de volgende 2 

games met het kleinst mogelijke verschil winnen. De 4e game ging weer met 11-7 naar 
Jos, zodat de 2e 5 gamer van de avond moest worden gespeeld. Gelukkig kwam ik 

direct op een ruime voorsprong en kon ik die vasthouden. Met een 1-2 voorsprong 
konden Truus en Arie gaan dubbelen. Helaas deed Ulrich ook in het dubbel mee en 
werd het een snelle 3-0 voor de tegenstander. 

Na de pauze in de gezellige kantine was het wederom Ulrich die tegen Truus een punt 
pakte. Truus bood weliswaar goed verzet in de 1e game, maar na die net niet te 

hebben gewonnen, was het vrij snel 3-0. Aan mij de taak om tegen Gerrit de stand 
weer gelijk te trekken. In de eerste game was ik kansloos, maar dat was andersom in 
de 2e game. De wedstrijd werd beslist in de 3e game. Na steeds een paar punten te 

hebben voorgestaan, kwam Gerrit aan het einde langszij. Gelukkig voor mij bleef het 
daarbij en won ik deze game met 12-14. De 4e kwam ik weer een paar punten voor 

maar deze keer kon ik dat vasthouden en stonden we met 3-3 weer gelijk. 
Arie mocht proberen ons op voorsprong te zetten tegen Jos. Lange tijd ging dit gelijk 
op en na 1-0 en 2-1 op voorsprong te zijn gekomen was Arie echt warm en won hij de 

derde vrij simpel met 11-5. 
Met een voorsprong van 1 puntje gingen we dus de laatste 3 wedstrijden in. Helaas 

keerde de kansen en haalden we geen punt meer. Tegen Ulrich achtte ik mijzelf op 
basis van ervaringen uit het recente verleden volkomen kansloos, maar het werd toch 
nog een spannende wedstrijd. De 1e 2 games won Ulrich met 11-9, de 3e ging 

enigszins verrassend naar mij met 9-11. Ook de 4e won ik met 11-8 en de 3e 5 gamer 
van de avond was begonnen. De spreekwoordelijke pijp was echter leeg en met 4-11 

werd het weer gelijk, 4-4. 
Truus ging nu proberen van Jos te winnen en speelde 2 games heel goed, maar vergat 

het af te maken, met 11-9 en 12-10 kreeg ze niet wat ze verdiende.  
De 3e game liep het niet meer en juist wel bij Jos en met 11-4 kwam Merwestad op 
voorsprong. Aan Arie daarna de taak om gelijk te maken. Na een duidelijke winst in de 

1e game voor Gerrit werd het een echte uitputtingsstrijd. In de 2e Game had Arie 
eigenlijk moeten winnen, maar Gerrit won ook deze met 12-10. Dan maar in vijven 

zeiden we tegen Arie. De 3e game won Arie op wilskracht met 9-11 en was hij dus goed 
op weg. De 4e game was weer uitermate spannend. Gerrit werkte helaas niet erg mee 
en met 13-11 ging ook het laatste punt naar Merwestad. Helaas dus 6-4 verloren, 

maar het was nog lang gezellig in de kantine en daar doen we het ook voor. 
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Vervolg: voorjaarscompetitie senioren team 4. 

11 maart 2015 

MTTV 4 – Papendrecht 11 door onze reportster Truus 

Dit wordt weer een moeilijke avond. We spelen 
tegen Henk Vermeij, Johan Deumer en Jan van 

Dalen. René begint tegen Henk. Een mooie 
spannende wedstrijd uitslagen die dicht bij elkaar 
liggen maar de winst gaat in 4 sets naar Henk. Dan 

Truus tegen Johan, zij heeft weinig in te brengen, 
verlies in 3 sets. Dan Arie tegen Jan. De eerste 3 sets zijn ontzettend spannend 11-9 

10-12 9-11 maar de laatste 2 sets zijn nog voor Arie. Ons eerste punt is binnen. Dan 
het dubbel Henk/Johan tegen René/Truus. Ook dit is weer heel spannend, ook hier de 
eerste 2 sets met een uitslag met 2 punten verschil maar dan slaat de tegenstander 

toe. Verlies in 3 sets.  
Na de pauze Truus tegen Henk, niets in te brengen verlies in 3 sets. Dan weer een hele 

spannende partij René tegen Jan, 5 sets met minimale verschillen maar de vijfde set 
gaat met 12-14 naar Jan. Jammer. Arie tegen Johan 12-10 9-11 10-12 hoe spannend 
kan het zijn maar helaas de vierde set gaat ook naar Johan dus weer verlies. Truus 

tegen Jan verlies in 3 sets. De laatste 2 partijen gaan ook met kleine verschillen naar 
de tegenstander. Ik vind dat we meer verdiend hadden. René en Arie zitten er zo dicht 

tegenaan. Hopelijk gaat het in de uitwedstrijd wel lukken. Verlies deze avond met 1-9. 
17 maart 2015 

 
Lekpongers 2 – MTTV 4 door onze “Termeise” reporter Arie 
De uitwedstrijd (en tevens enige thuiswedstrijd voor Arie) tegen Lekpongers 2 staat 

weer op het programma. Vanavond spelen Truus, Richard en Arie en zullen proberen 
om de achterstand in de competitie van 3 punten proberen te verkleinen. 

Om redelijk op tijd klaar te kunnen zijn spelen we in Termei drie keer op 2 tafels 
tegelijk. 
Truus begint tegen Gerrit Molenaar en Arie tegen Willem Veenvliet, het worden 2 lange 

en spannende wedstrijden die allebei een 5e game nodig hebben voor de beslissing. 
Truus wint de 5e game met 11-9 en Arie met 12-10 nipt dus maar wel een voorsprong 

voor ons met 2-0. 
De 3e wedstrijd van de avond wordt gespeeld door Richard en Erik Mulckhuyse, de 
eerste game gaat naar Erik met 11-6 en de volgende naar Richard met 11-3, maar 

helaas is Erik in de 2 volgende games net iets te sterk voor Richard en wint de 
wedstrijd. Dan het dubbel met Arie en Truus tegen Wim en Gerrit. De eerste 2 games 

gaan afgetekend naar Termei 11-4 en 11-5, dat belooft niet veel goeds maar gelukkig 
komen Truus en Arie langzaam beter in hun spel en winnen de belangrijke 3e game 
met 11-7. Hierna stomen zij door en winnen vervolgens ook de volgende 2 games en 

dus de wedstrijd. Met een tussenstand van 3-1 voor ons gaan we tevreden wat 
drinken. 

Na de pauze dus maar weer op 2 tafels tegelijk beginnen. Arie tegen Gerrit en Willem 
tegen Richard. 

Arie wint in 4 games en Richard wint ook maar heeft er 5 games voor nodig. 5-1 voor 
ons en kan het misschien nog een hele leuke avond worden. Dan Truus tegen Erik 

normaal gesproken een overwinning voor Erik maar misschien vanavond niet. Truus 
wint de 1e game nipt met 11-9, in de 2e game neemt Truus zelfs een voorsprong met 
10-3!!  
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Vervolg: voorjaarscompetitie senioren team 4.. 
Maar dan herpakt Erik zich en maakt vervolgens 9 punten op rij en wint de game met 

12-10. Nu is het gebeurd met Truus denken wij maar nee hoor Truus speelt vervolgens 
een geweldige wedstrijd en wint de 2 volgende games met 14-12 en 13-11 en pakt 
hiermee de winst.  

 

Nu volgt een “walk over” van Richard tegen Gerrit 11-7, 11-4 en 11-2. Er staat nu een 
tussenstand van maar liefst 7-1 op het scorebord. De laatste 2 wedstrijden worden 

weer gelijktijdig gespeeld en worden allebei gewonnen door Lekpongers, de eindstand 
wordt 7-3, een mooi resultaat voor ons waarmee wij Termei voorbij gaan op de 

ranglijst. Ondanks het feit dat we 3 maal op 2 tafels hebben gespeeld eindigen we de 
avond om 23.00 uur. Hierna uiteraard nog gezellig met elkaar wat gedronken en de 
plaatselijke politiek besproken. Om kwart over 12 gaan we met een voldaan gevoel 

weer naar huis. 

De eerste helft van de competitie zit er weer op, we staan op een verdienstelijke 4e 
plaats en gaan ervoor om ons weer te handhaven in de 5e klasse. 

 

Geachte Sporters, 
Wat geinig om een stuk te schrijven voor júllie 
vereniging en zo het jubileum van ónze vereniging 
ook onder jullie aandacht te mogen brengen. Er zijn 
vast wel oud-volleyballers bij. 
 
Wat is namelijk het geval? 

 
Volley Meerkerk ’95 bestaat dit jaar vijftig jaar. 
 
Opgericht op 4 april 1965 door een aantal mensen waarvan Zeger Lagendijk nog (rustend) 
lid is en bij de wedstrijden van Dames 1 ook nog op de bank zit, weliswaar ook rustend, 
maar toch. 
 
Begonnen als afdeling onder de Sportvereniging Meerkerk, SVM. Van deze omni-vereniging 
waren de afdeling gymnastiek. het huidige GVM en veel later de afdeling badminton. het 
huidige BCZ, ook onderdeel. Al deze afdelingen zijn in 1995 als zelfstandige 
sportvereniging verder gegaan. 
 
Daarnaast zijn er in de Linde, onze trainings- en speelaccommodatie ook nog een aantal 
andere sportverenigingen actief. Tafeltennisvereniging mttv, biljartvereniging Krijt op 
Tijd, budovereniging Zanshin met judolessen en op de woensdagmorgen de 
damesgymclub in de sporthal en de Starlight Linedance Company in de grote zaal. Ook de 
fanfare Euphonia traint hier. 
 

Oud-volleyballers kunnen zich opgeven voor de nieuwsbrief die wij 
regelmatig naar oud-leden versturen op het e-mailadres: 
50jaar@VolleyMeerkerk.nl. 
Hier kun je je ook opgeven voor de reünie op zaterdag 3 oktober. 
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Vervolg: volley 95 Meerkerk 50 jaar. 
Op zaterdag 4 april, de officiële oprichtingsdag kan iedereen komen kijken naar de 
volleybal-clinic TRAIN DE TRAINER. Deze wordt gegeven door de volleybaltrainer-coach 
van Jong Oranje Matt van Wezel, die vanaf volgend seizoen het eerste damesteam van 
Sliedrecht Sport gaat trainen. 
 

Het begint om half vier, de Linde gaat open om kwart over drie. 
Na afloop kun je wat napraten met een mede-mens, een sporter, een dorpsgenoot, een 
bekende of je voert een gesprek met een onbekende. 
Kortom voor elk wat wils. 
 
Dank voor uw aandacht en geniet van de sport als sociale en lichamelijke 
vrijetijdsbesteding ! 
 

Wobbe van Toorenenbergen 
jubileumcommissie 50 jaar Volleybal in Meerkerk 

 

 

 

 

De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een 

week lang in Nederland sporten in de etalage zet. De Sportweek laat 

zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. De Nationale 

Sportweek wordt in 2015 gehouden van zaterdag 18 tot en met 

zaterdag 25 april. De opening vindt plaats in Doetinchem.  

De hele week zetten honderden sportverenigingen, 

sportclubs, sportbonden, bedrijven, het onderwijs en andere sportaanbieders hun 
deuren open, organiseren clinics, toernooien en demonstraties. Iedereen, jong en oud, 

kan deze week kennis maken met (nieuwe) sporten.  

Ruim 10 jaar Nationale Sportweek  

De eerste Nationale Sportweek werd in 2004 georganiseerd. Nu is dit sportieve 
evenement uitgegroeid tot een van de grootste sportevenementen van Nederland met 

ieder jaar weer een recordaantal deelnemers, deelnemende gemeenten en 
sportaanbieders. In 2013 vierde NOC*NSF de tiende Nationale Sportweek. De 

Nationale Sportweek werd tot op heden in de laatste week van april gehouden. Vanaf 
2016 vindt de Sportweek plaats in september. Leer daar hier meer over. 

Doel  
De Nationale Sportweek wordt georganiseerd door NOC*NSF met als doel meer 

mensen kennis te laten maken met een sport die bij hen past en ze vervolgens de weg 

naar de sportvereniging te laten vinden. Nog steeds sporten veel mensen niet. De 
organisatie van de Nationale Sportweek is een van de initiatieven die de positieve 

bijdrage die sport geeft aan mensen en maatschappij vergroot. 

 

Een uitstekend moment om MTTV te promoten bij zowel de senioren als junioren. 

 
Redactie. 

 

http://www.nationalesportweek.nl/k/n105/news/view/20976/17450/nationale-sportweek-vanaf-2016-naar-september.html
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