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In deze uitgave o.a. 

 

 
Het                  moment van het 1ste  kwartaal 2014. 
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 Van de redactie 

 
 
en verder………… 

 Humor 
 Verhalen uit de oude doos  

 Menereis magazine 
 Clubkampioenschappen enkel senioren 2014 
 ZSK 2014 

 en nog veel meer…………… 
 

 
 
 

 
Kopij de Polsslag uiterlijk 20 juni 2014 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: 
 
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 
Gouden Leeuw de  café - petit restaurant                   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 
Voskuilen kwaliteitsslagerij   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 
     

Opgezegde advertenties per 01-01-2014: 
AutoFood, tankstation-, Eeterij het Kleine Brughuis- en door beëindiging exploitatie sporthal 
en dorpshuis de Linde te Meerkerk. 

Allen hartelijk bedankt voor het jarenlang plaatsen van een advertentie in ons clubblad.  
 

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! 
 

Kopij uiterlijk 20 juni 2014 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, 

Terwijl ik dit stukje schrijf, schijnt de zon heerlijk door 

het raam heen. Laat de lente en zomer maar komen! 

Heerlijke zonnestralen doen een mens goed. 

De afgelopen maanden stonden in het teken van het 

beheer van De Linde. Helaas hebben we van Berry, 

Corita en hun personeelsleden afscheid moeten nemen. 

Vanaf deze kant nogmaals dank voor hun inzet de afgelopen jaren. We 

zijn als vereniging altijd goed behandeld en verzorgd. Ik hoop dat 

jullie allemaal in de toekomst je stek kunnen vinden. 

Wij wensen de nieuwe beheerders Fa. Bovekerk veel succes en gaan uit 

van een fijne samenwerking. 

In de afgelopen ledenvergadering hebben we als bestuur helaas 

onvoldoende onze plannen helder gekregen betreffende de zaalhuur. 

Jullie als leden hebben het eigenlijk uit het bestuur moeten trekken in 

plaats van dat wij het duidelijk naar voren brachten. Hierdoor 

ontstond terecht veel verwarring en verontwaardiging. Hiervoor wil ik 

ook namens mijn collega-bestuursleden wederom mijn excuses 

aanbieden. De volgende keer zullen we ervoor zorgen dat we beter en 

duidelijker formuleren wat onze voorstellen en plannen zijn. 

In de competitie doen team 1 t/m 3 lekker mee. MTTV 4 moet nog goed 

aan de bak om een laatste plaats te voorkomen. Gezien de talentvolle 

selectie zie ik dat met vertrouwen tegemoet. 

Tot slot wens ik iedereen veel leesplezier en nog een paar fijne 

speelmaanden toe. 

 

Jeroen Peek 

 
Steun MTTV en maak kans op mooie 

(geld)prijzen(zie elders in de 
Polsslag). 
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Agenda en evenementenkalender. 
16-05-2014  Dubbeltoernooi 
27-06-2014  Laatste speelavond 

 
Onze jarigen…………………………… 
29-04-2014  René Vermeer   Meerkerk 

 
14-05-2014  Lex Tump    Meerkerk 
22-05-2014  Teunis Buijzer   Lexmond 

 
 

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

 
 

Van de redactie. 
Op de goed bezochte algemene jaarlijkse ledenvergadering is 
duidelijk geworden dat onze vereniging wat ledenaantal betreft in 

een behoorlijke dip zit. De jeugdafdeling is (tijdelijk) op non actief 
gezet. In september 2014 zal er een herstart gemaakt worden.  
Bij de senioren slaat de vergrijzing toe. Het bestuur zal, met hulp 

van de leden, stevig aan de bak moeten om onze vereniging 
levensvatbaar te houden. Kortom: het bestuur zal visie en 

daadkracht moeten tonen.  
 
Inmiddels is de exploitatie van de Linde per 1 maart jl. overgenomen door de firma 

Bovekerk. Er waait een nieuwe wind door het horeca gedeelte. Het meubilair is 
gedeeltelijk vernieuwd en de menukaart is aangepast.  

 
Sportief gezien is er niets veranderd. Aangezien de firma Bovekerk bekend is met de 
horeca zal het op dat onderdeel ongetwijfeld goed komen.  

 
Wij wensen ze veel succes. 

 
 
Redactie 

Wim de Vries 
 

 

Een boegbeeld voor de tafeltennissport op de  
Koningsspelen. 
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Clubkampioenschappen senioren enkelspel  januari 2014 
Dit jaar stonden de clubkampioenschappen in het teken van herstel, calamiteiten en 
improvisatie. 
 

Vooraf moesten Arie, Wim vd Bilt en Lex afzeggen omdat ze nog op de terugweg zijn 
van blessures en ziekte. Wim de Vries moest vanwege zijn hartinfarct rust houden, 

tijdens het toernooi viel Jeroen door een blessure uit en werd Richard de laatste 
toernooidag door zijn hond omver gelopen, zodat hij een aantal weken rust moet 
houden vanwege zijn knie. Hiervoor was volop aanpassing nodig.  

 

 
 
Gelukkig hadden we de oude vertrouwde papieren toernooiformulieren nog bij de hand, 
zodat we alles zonder de pc van Richard toch af konden maken. Voor de start van de 

laatste avond was er een top 5 gevormd, die heel dicht bij elkaar stonden : Johnny was 
koploper met 8 punten, Daniel met 7 punten waarbij beiden nog ongeslagen waren. 

Daarachter vormden Martin, Ruud en Henk met 6 punten nog een bedreiging. Na hen 
had zich een groep gevormd met Piet en Gerard met 4 punten, Theo, Jan, Stef, Jarno 

met 2 punten en René met 1 punt, terwijl Truus helaas geen puntje had kunnen 
noteren en de laatste avond al uitgespeeld was. Hoewel ze in de wedstrijd tegen Jarno 
er wel heel dichtbij was met een 2-1 voorsprong in games maar Jarno het tij toch nog 

wist te keren. Zijn andere punt die 1e avond was nog memorabeler : aan het einde van 
7 pittige wedstrijden ging de kaars langzaam uit en kwam René in de 5e game met 10-

3 voor, toen lukte het Jarno wat heel zelden lukt, hij pakte punt voor punt en kwam 
terug tot 10-10 om direct door te stoten naar 10-12 en toch nog de winst te pakken.  
 

Maar dan de laatste avond : Johnny kwam direct onder druk te staan door in 5 games 
van Henk te verliezen waardoor de verschillen nog kleiner werden. Hij was behoorlijk 

van slag want tegen Theo won hij ook niet gemakkelijk, en tegen Jarno kwam hij 
vervolgens zwaar in problemen en leek op weg naar een sensationele 2e nederlaag. 
Met 13-11 won hij zeer nipt de 1e game maar Jarno pakte de 2e en 4e game maar ging 

alsnog met 11-8 in de 5e game net onderuit. Daniel maakte tot aan de laatste 
wedstrijd geen fout met degelijk spel. Martin en Henk wonnen hun overige wedstijden 

vrij makkelijk en moesten in een onderling duel gaan uitmaken wie de 3e plaats zou 
pakken en wie vierde werd. Daarachter had Ruud even problemen met zijn nieuwe 
batje en ging tegen Jarno en Martin kansloos ten onder maar herstelde zich toch weer 

en kwam op een keurige 5e plaats uit.  
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Vervolg: clubkampioenschappen enk senioren 2014 

Gerard sprokkelde puntjes bijeen en Jarno speelde 

sterk met winst op Jan, Stef, Ruud en Theo. Zo 
mochten beiden met 6 punten uitmaken in hun 
laatste wedstrijd wie 6e en 7e werd. Gerard won dit 

overtuigend. Daarachter werd Piet 8e met 5 punten 
en Stef 9e met een punt minder. Jan en Theo 

eindigden beiden op 3 punten waardoor hier de 
onderlinge winst van Jan de doorslag gaf. In de 
strijd voor de 12e en 13e plaats wist René van 

Truus te winnen, waardoor bijna alles bekend was. 
 

Terug naar de strijd om de medailles. Martin bleef 
tegen Henk rustig en geconcentreerd en pakte met 
11-9, 11-7 en 11-6 duidelijk de 3e plaats. De finale 

tussen regerend clubkampioen Johnny en Daniel 
werd een herhaling van vorig jaar.  

 
Zou het Daniel lukken Johnny van de troon te 
stoten en van zijn imago van eeuwige tweede los 

te komen  ? De voortekenen door Johnny’s 
mindere partijen de laatste avond waren gunstig 

maar in de wedstrijd pakte dat toch wel anders uit. 
Daniel kwam in de 1e game ruim achter, vocht zich 
terug tot 10-10 maar Johnny won toch met 13-11. 

De 2e game hetzelfde beeld en nu bleef Johnny met 
11-8 aan de goede kant van de score. In de 3e 

game gooide Daniel het over een andere boeg met aanvallender spel en pakte ruim uit 
met 5-11. Maar hij kon dit in de 4e game niet volhouden waardoor Johnny met 11-6 

won en voor de 2e maal op rij clubkampioen werd. 
 
Zo kwam er weer een eind aan de clubkampioenschappen en kunnen we ons richten op 

de voorjaarscompetitie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Namens de redactie: een mooi (digitaal) boeket. 

 
Jarno Stuij  - 
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Verhalen uit……………………………………….  
 

Krijn  

 

 

Een echte telg uit een vissermanfamilie die Krijn! Stoer en 

wijdbeens achter de tafeltennistafel, elke bal stoïcijns 

tegenhoudend met een batje van onbestemde leeftijd. Met zijn 

backhand kon hij met een soort aanvalsslag als variant goed uit 

de voeten en Krijn was razendsnel in zijn reacties. Een forehand 

had hij nauwelijks, alleen als die bal hoog genoeg op de juiste 

plek kwam. durfde hij met ware doodsverachting een 

vernietigende klap geven.  

En het ging vaak mis ! Krijn prevelde dan wat, alleen voor hemzelf verstaanbaar, en 

schoof vervolgens met één vinger zijn bril weer wat verder terug op zijn neus. 

 

Je moest in je spel tegen hem geduldig zijn, de ballen scherp plaatsen en hem tot het 

verplaatsen van zijn voeten dwingen. Je kans afwachten om het punt te maken als het 

gaatje zich voordeed ! 

Die bril schoof wat vaker naar beneden als hij wat pilsjes en een flinke borrel op had, 

hij glom dan meer en toonde wat kleinere oogjes achter die brillenglazen. 

Jaren lang kwam ik deze stoere eeuwige vrijgezel tegen in de competitie en op 

toernooien, zijn spel bleef onveranderd, alleen gebruikte hij in de loop der tijd wat 

meer borreltjes en dat deed hem niks. Hij stond daar in zeemanshouding gewoon die 

ballen tegen te houden. Gewoon ! 

 

Zou Krijn in deze tijd wat klaarmaken ? Het spel is sneller geworden en dat zou hem 

wel eens de das om hebben kunnen doen. Alleen materiaalspelers, lange noppen en 

dergelijke, die zou Krijn zelfs met twee liter jenever in zijn kraag zonder probleem aan 

zijn zegekar hebben gebonden. 

 

Hij zou nu al een eindje in de negentig moeten zijn, hij leeft misschien nog, uiteindelijk 

heeft Krijn het vlees goed onder de pekel gehouden. Zo overpeinst tenminste………….., 

 

Liefhebber. 

 
 

 
Krijn zal dit bord waarschijnlijk niet 

meer kunnen zien. 
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28-06-2013  laatste speelavond 
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VAN UIT DE BESTUURSHOEK 

 
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 25-02-2014 
 
Aanwezig: 17 leden 
Afwezig met kennisgeving: Victor Bongaards 
 
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 21-02-2013  

 Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen worden goedgekeurd. 
  
 
3. Mededelingen 

 Vanaf volgende week, 1 maart 2014 komt er een andere beheerder in de Linde. 
Veel dank aan de huidige beheerders Berry en Corita Bakker. We hebben het 
altijd heel goed gehad bij hen. 
Jeugd: met ingang van 1 januari wordt er geen jeugdtraining gegeven. Het is 
gestopt vanwege te weinig inzet en belangstelling. Er is aangeboden om op 
vrijdag vanaf 20.00 uur te komen spelen maar daar hebben zij vanaf gezien. De 
vier overgebleven jeugdleden hebben opgezegd. Wel willen we proberen om na 
de zomervakantie een nieuwe groep opstarten, met vooral jonge spelers. Denk 
hierbij aan de leeftijd van 8 tot 10 jaar. 

 
4. Verslag secretaris/wedstrijdsecretarissen 2013 
Verslag secretaris: 

 Geen opmerkingen. 
Verslag wedstrijdsecretaris senioren: 

 Geen opmerkingen. 
Verslag wedstrijdsecretaris jeugd: 

 Geen opmerkingen. 
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Vervolg: verslag algemene ledenvergadering van 25-02-2014. 

5. Financieel jaarverslag 2013 
 Richard de Rijk geeft uitleg over de jaarrekening.  
  

6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 De kascontrolecommissie, bestaande uit Lex Tump en Gerard van Buuren, heeft 

de penningmeester decharge verleend voor de jaarrekening van 2013. 
 De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit: Gerard van Buuren en Jan van 

Duijn. Reserve Ruud Muilwijk 
 
7. Begroting 2014 / 2015 2016 
Jeroen vraagt aan Richard de Rijk om uitleg te geven. 

 Na diverse discussies worden de begrotingen goed gekeurd. 
 Contact opnemen met makers van de film over Meerkerk, MTTV wil daar ook 

graag in voor komen film.  
 Wim de Vries: Informeren naar de sportcoördinator van Gemeente Zederik. 

Wellicht kan die iets voor ons betekenen. 
 
8. Bestuursverkiezing 

 Richard de Rijk aftredend en  herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. 
Richard wordt met algehele stemmen herkozen voor een periode van 3 jaar. 

 Henk Huijzer aftredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. 
Henk wordt met algehele stemmen herkozen voor een periode van 3 jaar. 

 
9. Activiteiten 2014 

 ZSK is gespeeld op 2 januari 2014 
 Clubkampioenschappen senioren zijn reeds gespeeld op 9-11-16-18 januari 

2013. Johnny Barten is kampioen 
 Voorjaars competitie senioren is in januari 2014 begonnen 
 16 mei: Dubbelclubkampioenschappen junioren/senioren. 
 27 juni: laatste speelavond 
 2 januari 2015 Nieuwjaarstoernooi georganiseerd door het team van Wim de 

Vries. 
 2 januari 2015 ZSK 

 
10. Uitreiking prijzen 

 De bedoeling is dat de medailles van de clubkampioenschappen ook worden  
uitgereikt. Medailles zijn echter nog bij Richard thuis, volgen later. 
Beker wordt uitgereikt aan de kampioen  Johnny Barten, tweede is geworden 
Daniël Muilwijk en derde Martin van der Ham. 
 

 Beste competitiespeler jaar 2013 senioren is Jeroen Peek met 91 % over het 
hele jaar (gemiddelde van 2 seizoenen). Zie hieronder de top 3: 

 
 
 
 

1) Jeroen Peek  91% 
2) Theo Vogelaars  67% 
3) Arie Verduin  64% 
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Vervolg: verslag algemene ledenvergadering van 25-02-2014. 

11. Rondvraag 
 Henk Huijzer:  Vraagt om inzet van om de jeugdtrainingen te begeleiden. Wim 

de Vries meldt zich spontaan voor overdag. Daniël en Jeroen melden zich aan 
voor de avonden. 

 Johnny Barten: gaan we op de jaarmarkt staan. Staan er al 2 jaar niet meer. Er 
wordt aangegeven dat het is voor de bekendheid van MTTV. Het is een lange 
dag met waar veel inzet nodig is. John gaat informeren wat de mogelijkheden 
zijn en of hij zich hier voor in wil zetten. 

 Gerard van Buuren: dank aan het bestuur voor de inzet van het afgelopen jaar. 
 Daniël Muilwijk, wil eventueel weer competitie gaan spelen. Informeren of ze in 

regio midden kunnen spelen. De overige leden zitten niet te wachten om in zijn 
geheel naar Midden te gaan. Arie en Daniël gaan informeren wat de 
mogelijkheden zijn voor één team. 

 Daniel Muilwijk: met z’n allen nadenken hoe we het ledenaantal kunnen 
verhogen. 

 Wim de Vries: opkomst leden op trainingsavonden via de mail of op een andere 
manier melden. Het is niet nodig om alle leden voor iedere avond een mail te 
sturen. Er zijn er leden die uitsluitend op vrijdag komen en nooit op woensdag.  

 Teunis Buijzer, geeft aan dat er toch wel  veel mis kan gaan met de social 
media. Toch wordt het door de vereniging veel gebruikt. Het is snel en kosten 
besparend. Wel is het belangrijk dat iedereen wijzigingen van email, telefoon 
etc. doorgeeft. 

 Richard de Rijk : kan Henk toelichten v.w.b. table stars pakket. 
 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. 

 
 
Na afloop krijgt Berry een bos bloemen 
aangeboden als dank voor de vele goede zorgen. 
Wij wensen hem, Corita en de kinderen alle goeds 
toe voor de toekomst. 
 
 

 
 

 
 
 

Namens het bestuur 
secretaris 

Truus de Goeij 

 
 
 
Het                             moment van het 1ste kwartaal 2014. 
 

 
Dit kwartaal was er geen aanleiding om een MTTV moment te vermelden. 
 

Redactie. 
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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. 
 

 

 

KLAVERJASSEN EN JOKEREN 
Robert en Gerda organiseren op Vrijdag 23 mei een 

Joker en Klaverjasavond in “De Stoof”, Kedichem. 

                                  Aanvang 20.00 uur. 

 Mooie prijzen, geen inschrijf geld. 

 Wilt u meedoen?  

 Geef je dan op.       

 Voor jokeren bij: 

 Bep van Rooden  0183-565998. 

 Voor klaverjassen bij: 

 Carel van Stapele  0183-562002. 

 De Stoof   0183-565783.  

 Robert       0655326166. 

 Gerda        0622894400. 
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Zederiks Scholieren Kampioenschap    -    2-1-2014 
 

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 57 scholieren van De Springplank en de 
Rank uit Meerkerk, Prinses Wilhelmina uit lexmond, Hendrik v Brederode uit Ameide en 
het Fundament uit Nieuwland zich aangemeld. Het  grootste aantal aanmeldingen 

kwam dit keer weer van De Rank (32 st.). Maar traditioneel kwamen verschillende 
deelnemers niet opdagen, waardoor we uiteindelijk met het teleurstellende en 

historische lage aantal van 45 deelnemers verdeeld over groep 5, groep 6, groep 7 en 
groep 8 van start gingen. En dit voor deze jubileumeditie, want dit jaar organiseerden 
we voor de 25e maal dit toernooi. Peiling onder de leerkrachten leerde jeugd ook op 

school andere interesses heeft en niet meer op de tafeltennistafels op school speelt. 
Maar we steken de koppen bij elkaar om volgende editie de motivatie weer ophoog te 

krijgen. De aanwezige jeugd was enthousiast en die hebben we dus in ieder geval een 
leuke ochtend gegeven. 
Door de plotselinge ziekte van trouwe hulp Wim de Vries leek er even een gat in de 

organisatie te onstaan, maar door de spontaan aangeboden hulp van Richard de Rijk 
en Johnny en de trouwe hulp van Jarno , Lex, Victor , Stef en Jeroen hadden we 

genoeg mogelijkheden alles weer in goede banen te leiden. Dit lukte dit jaar prima, 
want we kunnen 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, ja al met al een strakke organisatie. Zo konden we terug zien op 

een geslaagd en goed verlopen toernooi. 
Om 9.00 zijn Lex, Richard en Jarno de poules gaan indelen met aparte poules voor 

groep 5, 6 , 7 en 8. Dit met als resultaat dat er 6 poules waren ingedeeld : 1 poule van 
groep 5 met 7 deelnemers, 1 poule van groep 6 met 7 deelnemers, 2 poules van groep 
7 met 4 en 5 deelnemers per poule en 2 poules van groep 8 met 4 deelnemers per 

poule, zodat iedereen om 9.30 aan de gang was.  
De meeste poules konden volgens verwachting worden afgewerkt, een enkele poule 

liep wat achter maar door het spelen op 2 tafels tegelijk waren 11.30 alle poules in 
groep 7 en 8 afgerond en konden we verder met de kruisfinales. Hierbij werden eerst 
halve finales en tot slot de finales gespeeld. 

In groep 5 en 6 hadden we een uitzondering gemaakt, omdat er totaal maar 1 poule 
was, hebben we iedereen tegen elkaar laten spelen en de eindstand in de poule was 

direct goed voor de medailleverdeling.  
In groep 5 stak Jorn Dekker van Fundament uit Nieuwland er bovenuit door alle 
wedstrijden te winnen en 1e te worden. Daarachter volgde een spannende strijd waarin 

Joris Kok van Fundament in de laatste 
wedstrijd zijn 2e plaats veilig stelde, gevolgd 

door Roos Temmink van Spingplank. 
 

In groep 6 was er een zelfde beeld: Thomas 
van Doorn van Hendrik v Brederode uit 

Ameide won alle wedstrijd gemakkelijk, 
daarachter volgde Sybe Borgsteijn van de 
Rank uit Meerkerk. Maar voor de 3e plaats 

ontspon zich een spannende strijd tussen Sam 
vd Horst van PWS Lexmond, Chris van Herk 

van de Rank en Matthias vd Dool van het 
Fundament.  
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Vervolg: Zederiks Scholieren Kampioenschap 02-01-2014. 

De allerlaatste wedstrijd moest Chris tegen Matthias en moest Chris met 2-0 winnen 

om in punten net als Sam en Matthias op 6 punten te komen. En dat lukte ook nog 
waardoor Chris direct de bronzen medaille pakte. 

 
In groep 7 was er een overheersing van het Fundament : Joran Heikoop van 

Fundament werd 3e door van schoolgenoot Annemé den Breejen te winnen, Wim 
Scherpenzeel van Fundament werd 1e door van Laura van Doorn van de Hendrik v 
Brederode te winnen.  

 
Bij groep 8 won Ard vd Ham van Fundament de finale van Senna Simons van de Rank 
Meerkerk. De 3e plaats was verrassend ook voor de Rank :  Wesley Bor won de strijd 

van Denise de Bruin.  
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Vervolg: Zederiks Scholieren Kampioenschap 02-01-2014. 

Hier de resultaten van de halve finale en volgend : 

Groep 7 
Halve finales 
Laura van Doorn - Annemé den Breejen  11-5 11-3  = 2-0 

Wim Scherpenzeel - Joran Heikoop   11-8 11-5  = 2-0  
  

3e/4e plaats 
Joran Heikoop  - Annemé den Breejen  11-3 11-8  = 2-
0         

 
1e/2e plaats 

Wim Scherpenzeel - Laura van Doorn  11-2 11-8  = 2-0 
 
Groep 8 

Halve finales 
Senna Simons  - Wesley Bor  11-9 3-11 11-8 = 2-1   

Ard vd Ham  - Denise de Bruin 11-8 11-4  = 2-0    
 
3e/4e plaats 

Wesley Bor  - Denise de Bruin 14-12 8-11 11-8 = 2-1 
 

1e/2e plaats 
Ard vd Ham  - Senna Simons  6-11 11-7 11-7 = 2-1 
 

De Zederikbokaal voor de beste school was een strijd tussen het Fundament uit 
Nieuwland en de Rank uit Meerkerk. Voor het vijfde maal op rij pakte het Fundament 

de eindzege.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tot slot wil ik allen die hebben meegeholpen hartelijk bedanken voor de onmisbare 

begeleiding tijdens dit toernooi. 
-Jarno Stuij- 
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Wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2014. 
 

Spelers: 

Gerard van Buuren(aanvoerder), Ruud Muilwijk, Jan van Duijn en 
Piet Copier   
Klasse/Poule: 

4e klasse/Poule A 
Speelavond: 

Woensdag 
 
Sliedrecht Sport 3(thuis). 

De eerste wedstrijd is Ruud vrij. Dit komt aan de ene kant omdat we nu eenmaal met 

zijn vieren zijn en er maar 3 kunnen spelen. Aan de andere kant was hij gewoon op 

wintersport en was het iets te ver om even terug te komen.  

Om de betrokkenheid van ook de niet spelende aan te geven, onderstaand een keer 

het verslag in de whats app berichten die we die avond verzonden. Ruud op de hoogte, 

Gerard niet blij en Piet zoals wel vaker niet al te veel aanwezig in onze groepsapp. 

Meestal vermoeden we dan dat hij slaapt, maar vanavond sleepte hij als enige 2 

overwinningen uit het vuur, dus was ie een keer wakker……………… 

Gerard van Buuren

Stand 2-2. Piet heeft zijn wedstrijd 

gewonnen

Ruud Muilwijk

Met noppen?

Gerard van Buuren

3-2 voor. Jan knappe overwinning.

Jan van Duijn

MET noppen!!

Ruud Muilwijk

Jan van Duijn

Helaas is het 3-3 geworden; Gerard 

verliest helaas in de 5e met 10-12
Ruud Muilwijk

Shit

Gerard van Buuren

*@*&!! Aan twee kanten noppen. 

Kort en lang.

3-4 achter. Piet verliest helaas ook in 

5 sets

Ruud Muilwijk

Dan moeten wij ook maar zo’n batje 

aanschaffen

Gerard van Buuren

Ga er dit weekend 1 bestellen. 

Helaas 5-3 achter. Jan nu verloren Ruud Muilwijk

Jan van Duijn

Na een tweede set in 22-20, wint Piet 

in 3-en. 4-5

Gerard van Buuren

Gerard verliest de laatste wedstrijd. 

4-6 verloren

 



34 

 

Vervolg: wedstrijdverslag senioren competitie  team 1 voorjaar 2014. 

Tavernie 3(uit). 

Met Gerard, Jan en Ruud naar Nieuwland. 

Gerard begint en wint in vieren, Jan verlies in drieën en Ruud 

verlies in vijven. 

De dubbel Jan en Gerard wordt gewonnen, zodat we met een 

gelijke stand wat gaan drinken. 

Na de pauze verliest Gerard zijn tweede partij en wint Ruud 

nipt met 10-12  14-16 en 10-12. Dat maakt weer3-3  

Daarna Jan hij verliest de eerste set met 12-10 en de tweede 

en derde kansloos, net als Ruud die ook kansloos verliest in 

drieën. 5-3 achter niet best!!! 

Gerard brengt de stand weer naar 5-4. Dus onze hoop gaat 

naar Jan uit om er in ieder geval een gelijkspel uit te slepen! 

De eerste wint Jan met 11-3 maar de tweede en de derde verlies, de vierde is weer 

voor Jan, gelijkspel zit er nog in, maar helaas gaat de vijfde verloren:-[ 

Al met al 6-4 verloren, volgens ons moet dat beter kunnen!                                                              

Moet er nog wel even bij vertellen dat zowel Jan als Ruud met nieuwe batjes spelen en 

daar nog niet echt goed mee overweg kunnen! 

Volgende keer beter! 

Ruud Muilwijk 

 

Dordrecht 2(thuis) 

Thuis tegen Dord 2, een paar jaar geleden zou dit team nog 2de divisie spelen, maar 

ook in Dordrecht loopt het ledental terug en spelen veel leden nu duo competitie.  

Wel goeie bekenden van ons Cor Slotboom, Ramin en een nieuwe genaamd Naradu, 

onze teamgenoten uit Gorkum waren allebei ziek, dus versterkte Wim de Vries ons 

deze avond! 

 

Als eerste begint Ruud tegen Cor, eerste winst met 11-9 daarna 3 keer verlies met 10-

12 pffffffffffff   Dan Piet ook hij verliest in vieren net als Wim! Ook de dubbel weten we 

in vieren te verliezen. Dus gaan we de pauze in met een 4-0 achterstand. 

Na de pauze nog twee keer winst voor Piet, twee keer verlies voor Wim en Ruud.  

Met 2-8 verliezen is niet best en komt het degradatiespook weer langszij! Piet heeft 

vanavond de eer gered, door twee wedstrijden te winnen en dat moesten we de rest 

van de avond aanhoren ook!!! 

 

Wim bedankt voor het invallen, dit heb je al vaak gedaan bij ons en daar zijn we  altijd 

content mee!!! 

 

Ruud Muilwijk 

 

 

 

Tafeltennis: een sport om oud mee te worden. 
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren competitie  team 1 voorjaar 2014. 

Merwestad(thuis). 

Laatste keer kregen we klop met 10-0 & nu dus weer naar & tegen Merwestad. 

Eerste winst is geboekt als Thijs er niet bij is, meestal goed voor 3a4 punten. 

Ruud start tegen Bert, lijkt kansloos maar in de 3e set keert het tij om vervolgens toch 

in 5en te winnen, eerste punt binnen. 

Dan Piet tegen Stefan, lastige feijenoorder, maar die is er nog niet bij, dus 2-0 

voorsprong. 

Als Jan dan ook z’n pot nog wint weten we niet wat ons overkomt. 

Dubbel Ruud/Piet gaan na sterk begin kansloos ten onder. 

Ruud gaat tegen Stefan ten onder maar wint van de invaller. 

Jan speelt 2 5-setters maar helaas, kwartje valt verkeerd. 

Piet daarentegen is op stoom en wint er 3. 

Ondanks dat het altijd gezellig is hier, nu toch een “minder” iets,  daar Bert eerdaags 

z’n eerste kuur moet ondergaan & mogelijk dit zijn laatste competitieavond was,  

sterkte kerel. 

 
Piet Copier. 

 
 
Wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2014. 
    Spelers: 

Jarno Stuij(aanvoerder), Stef van de Bilt, Jeroen Peek 

Klasse/poule: 
5de  klasse/poule A 
Speelavond: 

Vrijdag 
 

 
 
Dordrecht 5(uit).        uitslag   3-7 

De eerste wedstrijd van het seizoen moesten we naar Dordrecht, alwaar Wim na bijna 
twee jaar afwezigheid zijn rentree maakte. 

 
Jeroen moest al eerste aantreden. De eerste game was geen succes, want er werd 
verloren met 11-6. Gelukkig herstelde Jeroen en won uiteindelijk. Stef moest helaas in 

drie games zijn meerdere erkennen. Wim moest er na twee jaar zonder 
tafeltennisbatje even inkomen. Hij verloor de eerste twee games, maar won de derde 

en de vierde game. Uiteindelijk trok hij helaas in de vijfde game aan het kortste eind. 
Het dubbel, bestaande uit Wim en Jeroen, deed het goed. We wonnen de eerste, maar 
zakte in de tweede en derde game weg. In de vierde en vijfde gingen we weer als de 

brandweer, zodat we uiteindelijk de winst naar ons toetrokken. 
 

Na de pauze wonnen Jeroen en Wim en verloor Stef helaas. We wonnen wel uiteindelijk 
allemaal onze laatste potten, zodat we met een 7-3 overwinning een lekker beging van 
de competitie hadden. 

 
 

Tafeltennis: een goed alternatief voor niet sporten. 
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren competitie  team 2 voorjaar 2014. 

VCS 3(thuis)                    uitslag 4-6 
De 2e wedstrijd hadden we een zware kluif aan koploper VCS, die de 1e wedstrijd met 

9-1 had gewonnen. Jarno was nu wel van de partij en mocht starten. Hij hoopte zijn 
goede vorm van de clubkampioenschappen door te trekken.  
 

De wedstrijd tegen Herman Mohlmann ging gelijk op, helaas kwam dat niet in de 
uitslag naar voren want ieder game verloor hij nipt. Stef had tegen Rico vd Heuvel 

niets in te brengen, zodat we al snel tegen een 0-2 achterstand aankeken. Toen Wim 
vd Bilt, die speelde alsof hij er niet een tijd tussen uit is geweest. Tegen Hennie 
Hendriks gaat het op en neer, maar de 5e game slaat Wim met 11-5 toe. Dit wilden 

Jarno en Wim in het dubbel doortrekken, ook hier ging de strijd gelijk op maar bleven 
we doorgaan met games nipt te verliezen. Maar na 13-15, 13-15 ging de knop om en 

kwamen we met 11-4 en 11-8 terug. De laatste game ging echter weer gelijk op en 
weer verloren we nipt nu met 12-14, wat een domper was dat. Na de pauze bleven de 
wedstrijden lang en spannend. Stef wist tegen Hennie een punt te pakken, Wim leek 

tegen Herman een 2e punt te scoren waar hoe langer de wedstrijd duurde werd hij toch 
wat vermoeider zodat hij in 5 games verloor. Jarno pakte gelukkig na de pauze door : 

de 2e wedstrijd tegen Hennie begon nog moeizaam en ongelukkig met 9-11, 9-11 leek 
een nieuw verlies eraan te komen, maar met 11-9, 11-7 en 11-9 knokte hij zich toch 

naar winst. Dit was een goede opwarmer tegen VCS’s sterkste man Rico : dat werd een 
prachtige wedstrijd en bij 7-11, 12-10 en 11-9 begon Jarno vol goede moed aan de 4e 
game toen direct een forse bloedneus van Jarno de wedstrijd ruim 5 minuten stillegde. 

Jarno moest weer even inkomen en verloor de 4e met 8-11 en kwam in de 5e direct 1-5 
achter. Maar weer knokte  hij zich terug en met 11-9 greep hij toch de winst, zodat we 

met 4-6 het verlies nog beperkt hielden.  
 
Nileta 1(uit).                uitslag 3-7 

Jeroen opende sterk tegen de gerenommeerde Joop de 
Besten, 0-1. Stef verloor in zijn partij de eerste game  

met 11-1, maar liet vervolgens zijn handen spreken. 
Alle drie de games (2e, 3e en 4e) gingen naar Stef. 
Wim verloor helaas in drie games. 

Het dubbel, bestaande uit Wim en Jeroen, liep als een 
trein. Door rustig te blijven en geen gekke dingen te 

doen, wonnen we heel makkelijk met 11-5, 11-4 en 
11-7. Met een mooie 3-1 voorsprong gingen we naar 
de kantine. Na de pauze won Jeroen. Wim kwam 2-1 

voor in games, maar gaf de winst in de tweed laatste 
games uit handen. Doordat ook Stef niet wist te 

winnen, kwam Nileta terug tot 4-3.  In de laatste drie 
wedstrijden waren we alle drie goed geconcentreerd, 
waardoor we uitliepen naar 3-7. 

 
 

Papendrecht 14(thuis).                uitslag 9-1 
Na een pauze van 3 weken pakten we tegen Papendrecht de draad weer op. De 
competitiestand was inmiddels behoorlijk vertekend want Papendrecht had intussen 

liefst 2x tegen Nileta gespeeld en daardoor 13 punten voorsprong maar wel 2 
wedstrijden meer gespeeld. Concurrent VCS had eerder in de week een gevoelige 4-6 

nederlaag tegen Talani geleden waardoor er kansen voor ons waren : 
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren competitie  team 2 voorjaar 2014. 

Jarno begon tegen de 18 jarige Eduard Burger, een lastige tegenstander. Jarno moest 
erg wennen aan zijn spel maar na een 1-6 achterstand boog hij de set toch om in 11-7 

winst. De volgende 2 sets won hij met dezelfde marge en daarmee een 1-0 
voorsprong. Jeroen had het tegen Cees Jongkind alleen de 2e game moeilijk, maar Wim 
had wel een zware kluif aan Ina Wiekart. Zo zwaar zelfs dat de taaie Ina er een 3-1 

zege uitsleepte. Het dubbel Jarno/Jeroen begon in een gunstige opstelling tegen 
Eduard/Cees waardoor het alleen de 2e game met 13-11 spannend was. Na de pauze 

gingen Jarno en Jeroen in dezelfde lijn door. Jeroen moest wel een game aan Eduard 
afstaan maar kwam verder niet in de problemen en won ook tegen Ina moeiteloos. 
Jarno was deze avond in absolute topvorm zodat Cees maar 4 punten in de hele 

wedstrijd kan sporen en ook Ina had niets in te brengen. Nee spannend was het wel bij 
Wim’s wedstrijden. Twee 5 setters waren het resultaat tegen Cees en Eduard. Tegen 

Cees was het heel spannend en na 9-11, 11-4, 11-8, 11-13 en 7-9 leek Cees op weg 
naar de winst maar daar stak Wim met 11-9 toch nog een stokje voor. Tegen Eduard 
een soortgelijk beeld maar daar was Wim in de 5e game duidelijk sterker.  

 
Zo wonnen we met 9-1 en nemen zo 3 punten voorsprong op VCS en staan er nog 4 

achter op Nileta met een wedstrijd minder gespeeld. 
 

Talani 4(thuis)                uitslag 3-7 
Na een overheerlijk bakkie koffie, zoals koffie gezet 
moet worden, bij Stef gingen we , nadat we Wim 

hadden opgepikt bij AC  richting Nieuwpoort. De route 
was nog even een puzzel, want de nieuw hal ligt aan 

de Waterlinie, die zowel in de navigatie als op het 
informatiebord in Nieuwpoort niet voorkwam. Maar 6 
stuks ogen vonden de weg toch nog snel.  

Jarno mocht beginnen tegen Jan Bel en kende weinig problemen. Stef was 
onverzettelijk tegen Bibi en en via 11-9 en 11-9 sloop hij naar d de winst. Wim trof in 

de jeugdige Sander Versluis een sterke speler, die hij toch keurig onder de duim hield. 
De dubbel Jarno/Wim draaide niet soepel en liep vooral in de 1e en 3e game achter de 
feiten aan. Omdat de 2e en 4e wel worden gewonnen moest de 5e game de beslissing 

brengen. Na 1-5 leek het gedaan, maar door het spel te veranderen konden we de 
rollen toch nog omdraaien en met 11-9 winnen, 4-0 bij rust. Na de pauze ging Jarno er 

hard af tegen Bibi, haar spel lag hem niet. Stef was in grootse vorm want nu moest 
Sander er in 5 games aan geloven. Wim pakte ook de winst door Jan dik te verslaan en 
toen leek Stef rijp voor zijn 3e punt : maar nee, na een geweldige 11-1 in de 1e game 

versloeg Jan hem toch in 4 games. Jarno speelde een mooie wedstrijd tegen Sander, 
na wisselende kansen versloeg hij Sander tactisch in 5 games, Wim tot slot kan zijn 

laatste wedstrijd tegen Bibi niet bolwerken en verloop in 5e en, waardoor we een mooie 
7-3 winst behaalden.  
 

Zo komen we na 5 wedstrijden op 34 punten en staan we 2e achter Nileta die 35 
punten heeft, maar daar wel een wedstrijd meer voor nodig had. 

 
Jarno Stuij & Jeroen Peek 
MTTV 2 

 
 

Tafeltennis: goed voor lichaam en geest. 
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Wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2014. 
Spelers: 
Wim de Vries(aanvoerder), Theo Vogelaars, Teunis Buijzer en 

Lex Tump 
Klasse/poule: 
5de klasse/poule B 

Speelavond: 
Vrijdag 

Merwestad 3(uit). 
Dinsdag 28 januari speelden we onze eerste wedstrijd tegen Merwestad 3. Het bleek 
om een oude bekende te zijn want we hebben 2 seizoenen geleden ook al tegen ze 

gespeeld. Maar ja wie hebben we niet als tegenstander gehad. De tegenstanders waren 
Ulrich, Gerrit en Hans. Allemaal krasse grijze gepensioneerde mannen. Ze speelden wel 

in een mooie nieuwe zaal.De eerste wedstrijd moest Theo tegen Ulrich, een rampzalige 
wedstrijd waar bij Theo niets lukte. De eerste roemloze nederlaag was een feit: 0-3. 

Lex deed het gelukkig daarna beter tegen Gerrit en won met 3-1. Teunis speelde een 

wereldpartij tegen Hans maar moest uiteindelijk toch met 9-11 in de 5-de game het 
hoofd buigen. Na een dubbel dat door Lex en Theo met 3-1 gemakkelijk werd 

gewonnen konden we gaan pauzeren met 2-2. Het kon nog alle kanten op. Gelukkig 
kreeg Theo in het dubbel weer een beetje het spelgevoel terug en hij won de partij na 
de rust met 3-1 van Gerrit. Teunis had tegen Ulrich geen enkel grip en verloor met 3-

0, waarna de stand weer in evenwicht was. Vervolgens moest Lex tegen Hans en bleek 
nog wat trainingsuurtjes tekort te komen maar na een foutenfestival trok hij toch in de 

5-de game de wedstrijd naar zich toe met 7-11. De laatste drie partijen werden 
allemaal in 4 games gespeeld. Teunis verloor tegen Gerrit en Lex en Theo wonnen hun 

partij tegen Ulrich en Hans. Vanwege het feit dat de zaal om 23.00 moest worden 
verlaten hebben we de laatste twee partijen tegelijkertijd gespeeld. Met een 6-4 winst 
en een tevreden gevoel gingen we weer terug naar Meerkerk. De kop was eraf.  
 
Sliedrecht Sport 6(thuis). 

Op vrijdag moesten we thuis tegen Sliedrecht Sport 6. Een team dat bestond uit 
Tieneke, Bas en Teus. Na de 6-4 winst de eerste week waren we erg gemotiveerd om 
thuis een zeker zo goed resultaat te scoren. 

Theo begon echter tegen Tieneke, de zwakste speler in het team (wisten we achteraf), 
dramatisch en verloor de eerste game met 10-12. Het leek wel of elk spelgevoel weg 

was. Gelukkig herpakte hij zich in de volgende games en won de wedstrijd met 3-1. 
Lex moest tegen Bas en was kansloos. Een 3-0 nederlaag was het gevolg. Teunis 
speelde een beren partij en werd pas in de 5e game op de knieën gedwongen. Gelukkig 

wisten Lex en Theo het dubbel redelijk gemakkelijk (3-1) te winnen en konden we 
pauzeren met een 2-2 stand. Het kon nog alle kanten op. 

Na de pauze begon Lex tegen Tieneke en wist deze gemakkelijk te winnen met 3-0. 
Theo moest daarna tegen Teus en wist na een verloren eerste game de wedstrijd met 
3-1 naar zich toe te trekken. Teunis moest tegen Bas en speelde de wedstrijd van zijn 

leven. Dit keer trok Teunis aan het langste eind en won in 5 games. Nog drie 
wedstrijden te gaan en de stand was 5-2. Hier leek een grote overwinning in het 

verschiet. Temeer daar Teunis zijn 3e partij tegen Tieneke glansrijk won met 3 games. 
Jammer genoeg had Lex zijn dag niet en verloor zijn 3e wedstrijd in 3 games. Omdat 
ook Theo geen potten kon breken tegen Bas werd de eindstand 6-4 winst. Man of the 

match: Teunis die voor de eerste keer twee wedstrijden won. 

Theo Vogelaars. 
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heo moest daarna tegen Teus en wist na een verloren eerste game de wedstrijd met  
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren competitie  team 3 voorjaar 2014. 

TTVA 5(uit). 

Voor Wim(vanwege hartproblemen en revalidatie) zijn 1ste 
wedstrijd in de competitie. De tegenstanders zijn Ton de 

Boom, Jeroen Veth en Gerrit Verhaar.  
Compleet met hartslagmeter mocht Wim openen tegen Ton. 

Dat was wennen. Met 
11-3, 13-11 en 11-4 was het snel klaar. Theo deed het met 
13-11, 11-6 en 11-6 tegen de alom gevreesde Jeroen 

aanzienlijk beter. Teunis had zijn “match van de avond” tegen 
Gerrit al direct te pakken. Na met 4 en 9-11 op 2-0 

voorsprong gekomen te zijn verloor hij vervolgens, overigens 
goed spelend, de volgende 2 games met 9-11. In de 5de game 
werd het nog knap spannend. Teunis behield het overzicht en 

won met 12-10. Ook in het dubbel was Wim(met Theo) nog niet op dreef. Met 11-9,11-
7, 13-15 en 11-7 verlies. 

Na de thee was de partij Wim tegen Jeroen. Het werd een race tegen de hartslagmeter. 
Na 14-12 en 17-15 kwam er vervolgens een zeer inspannende 20-18 voor Jeroen. De 
hartslagmeter ging op tilt en Wim moest een “time out” aanvragen. Na een partij rust 

genomen te hebben won hij alsnog met 11-8.  
Ton de Boom, fanatiek als altijd, had het tegen Teunis behoorlijk moeilijk. De 1ste game 

was knap met 14-12 voor Teunis. De toon was gezet. Daarna ging het helaas, na 2 
games met 6-11 en 7-11 verloren te hebben, in de 4de game met 10-12 net fout. 
Theo speelde tegen Gerrit een constante partij door in met 11-9, 8-11,7-11 en 9-11 te 

winnen. Jeroen was vervolgens tegen Teunis weer bekomen van de schrik tegen Wim 
en sloeg als vanouds de ene smash na de andere. Met 11-7, 11-8 en 11-3 was het snel 

bekeken. 
Wim en Theo haalde tenslotte in de laatste 2 partijen de 6-4 winst binnen. 

 
Papendrecht 13(thuis). 
Dit team staat stijf onderaan. De spelers Eric Koele, Han Theunisse en invaller Richard 

Koekoek zijn voor ons onbekende mannen. Een uitdaging om sterk voor de dag te 
komen. 

Wim opende tegen Eric met een snelle partij 11-9,11-5 en 11-8.Theo deed dat tegen 
Han hetzelfde maar dan een tandje hoger: 11-6, 11-2 en 11-6. Lex keek tegen Richard 
in no time tegen een 2-0 achterstand aan(7-11 en 7-11). Hij kwam met 11-8 en 11-8 

zeer sterk terug. Er hing winst in de lucht. Maar helaas mocht dat niet zo zijn. Richard 
bleek de langste adem te hebben en pakte met 14-12 de winst.  

Het dubbel(Theo/Wim) tegen Eric en Han was een formaliteit(11-4, 11-5 en 11-2).. 
Na de thee was Theo snel klaar met Eric(11-6,11-4 en 11-2). Wim daarintegen had 
het, net als Lex, zwaar  tegen Richard. Na 4 games(11-6,6-11, 11-8 en 8-11) moest de 

5de de beslissing brengen. In no time stond Wim met 1-7 achter. Wat er toen gebeurde 
is nog steeds duidelijk maar waarschijnlijk zette Wim een knop om en won uiteindelijk 

met 11-7. Lex walste vervolgens soepel met 11-4, 11-8 en 11-8 over Han heen. Ook 
Theo had het tegen invaller Richard zwaar. Ook hij had er 5 games voor nodig om de 

winst binnen te halen(11-8, 8-11, 6-11, 11-8 en 11-6). Lex  had tegen Eric geen 
tegenstand meer(11-3,11-0 en 11-2). De laatste van Theo tegen Han was ook een 
formaliteit alhoewel de 1ste game wel verloren ging(6-11,11-7, 12-10 en 11-4). 

 
 

 
Tafeltennis: een (in)spannende competitiesport. 
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren competitie  team 3 voorjaar 2014. 

Papendrecht 10(uit). 
De absolute nummer 1 van onze poule met Jan Tillemans, Kitty Devilee en Ron 

Keereweer. Een gedegradeerde 4de klasser. Ieder winstpunt is meegenomen. 
Zoals gebruikelijk mocht Wim beginnen. Jan is zoals algemeen bekend een ervaren 
speler. Ben ik ook dacht Wim en won brutaal de 1ste game met 11-5. Daarna 2. Minder 

goede uitslagen(7-11 en 9-11). In de 4de was het vooral een spannend slot. Na de 10- 
10 gingen de punten over en weer. Jan was het eerste bij de 2 punten verschil en won 

met 16-14. Lex deed het goed tegen Kitty maar niet goed genoeg. Verlies met 9-11, 4-
11 en 7-11. Teunis maakte het Ron nog aardig lastig maar moest toch in 3 games(9-
11, 7-11 en 6-11) afhaken. Het dubbel(Wim/Lex)  was goed op dreef tegen Jan en 

Kitty. De 1ste verliezen met 11-13 en daarna doorstomen naar de overwinning met 11-
5,11-5 en 11-9. Het 1ste punt was binnen. 

Na de thee won Wim vrij gemakkelijk van Kitty(11-6, 11-6 en 11-5).  
Vervolgens 4 kansloze partijen van onze kant. 
Lex tegen Jan was na de 11-5 en 11-8 spannend. Jan won de 3de game met 18-16. Lex 

herstelde zich en won uiteindelijk met 11-8. 
Verloren en toch dik tevreden met de 3 behaalde punten. De 1ste plaats is en blijft dit 

team maar wij staan stevig op de 2de plaats. Voor ons een hele prestatie. 
 

PR-man team 3 
Wim de Vries 

 

 

Wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2014 

Team 4: 
René Vermeer(aanvoerder), Richard de Rijk, Truus de Goeij 

en Arie Verduin 
Klasse/poule: 

5de klasse/poule A 
Speelavond: 
Woensdag 

 

Woensdag 29-01-2014, MTTV 4 – Papendrecht 12 

Vandaag onze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, voorjaarscompetitie 2014. 

Eigenlijk zou Richard deze eerste wedstrijd spelen, maar vanwege zijn ongelukje met 

z’n puppy gaat dat niet lukken. Dus spelen Truus, Arie en René. Arie begint tegen 

Richard Koekkoek en weet zijn eerste wedstrijd van het seizoen netjes te winnen met 

11-7, 11-6, 11-7. Maar daarna gaat het helemaal niet meer, we verliezen de volgende 

7 partijen op rij. We weten er zelfs geen vijf-gamer uit te slepen. In partij 9 weet René 

gelukkig ook van Richard Koekkoek te winnen en Arie wint zijn laatste wedstrijd ook 

nog. Al met al verliezen we dus met 3-7. Ook zijn we allemaal gelijk al van de 100 % 

score af, dus daar hoeven we voor de rest van het seizoen niet meer zenuwachtig voor 

te zijn. Hopelijk kunnen we volgende week, misschien dan weer met Richard, een beter 

resultaat neerzetten. 
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren competitie  team 4 voorjaar 2014. 

Dinsdag 04-02-2014, HTV 2 – MTTV 4 
Richard kon er helaas deze wedstrijd nog niet bij zijn, dus weer Truus, Arie en René die 

naar Hoornaar afreizen. Omdat we verleden week verloren hadden met 3-7 willen we 

vanavond een beter resultaat halen. Maar tussen willen en kunnen blijkt vandaag wel 

een heel erg groot verschil te zitten. Ik zal het maar meteen zeggen; we verloren met 

10-0. Voor de pauze verloren we wel alle wedstrijden, maar nog zeker niet kansloos; 2 

vier-gamers en 2 vijf-gamers. Waaronder ook het dubbel van Truus en René, we 

wonnen de eerste 2 games daarna verloren we volgende 2 zeker niet kansloos. Maar 

helaas de 5e weer met 11-5. Met een 4-0 achterstand dus naar “de thee”, daarna 

zouden er nog zes volgen. Daar zouden we er toch nog wel een paar winnen? Maar nee 

dus, voor we het wisten stonden we met 9-0 achter. 5 wedstrijden op rij die we in 3 

games verloren. Dan nog één wedstrijd om de eer te redden; Truus tegen de jongeling 

van HTV 2 Paul Lakerveld. Omdat Truus perfect alle ballen terug speelde en af en toe 

verwoestend uithaalde ging het lange tijd gelijk op en moest een 5e game de beslissing 

gaan brengen. Helaas bracht één tip van teamgenoot Nico den Besten; “houd je mond, 

en concentreer je” bij het wisselen van speelhelft bij een 5-5- stand Paul net op tijd 

weer op stoom. Truus verloor de 5e game, na een prachtige partij, helaas met 11-6. 

Dinsdag 11-02-2014, Lekpongers 1 – MTTV 4 

Ook deze keer spelen Truus, Arie en René. Zoals bij Lekpongers gebruikelijk spelen we 

de eerste twee wedstrijden gelijktijdig. Helaas verliezen we ze allebei, Truus van Martin 

den Otter en René van Gerrit Molenaar. Daarna weet Arie wel van Wim Veenvliet te 

winnen. Daarna het dubbel van Truus en René. Hoewel ze steeds beter op elkaar 

ingespeeld raken verliezen ze ook hun derde dubbel van het seizoen. Met de rust staan 

we dus voor de derde keer dit seizoen achter, 3-1 deze keer. Tijdens de pauze 

besluiten we dat we als MTTV 4, te lief en vriendelijk zijn. Dat gaan we dus na de 

pauze anders doen. En Truus begint meteen goed met “niet meer zo vriendelijk zijn”. 

Ze wint van Gerrit met 10-12, 8-11 en 0-11!! Ja echt, ze houdt Gerrit op de 0!! Dat is 

niet vriendelijk Truus!! Daarna verliezen we er nog maar 2 en winnen er nog 3, dus 

onze tactiek werkt. Onze eerste wedstrijd van het seizoen die we niet verliezen, 5-5. 

Woensdag 05-03-2014, MTTV 4 – Tavernie 4 

Vanavond een team waar we bijna elke competitie wel tegen spelen, Tavernie 4 met 

deze keer Theresia Boer, Frank Treuren en Marja de Gans. Omdat Richard nog niet 

zover is om te spelen is het vertrouwde team MTTV 4 weer van de partij. Truus begint 

tegen Theresia en wint in 4 game’s. Daarna René tegen Frank, ook winst. Helaas weet 

Arie niet van Marja te winnen, 3x 6-11. Dan het dubbel van Truus en René. En ja hoor 

al het trainen in de afgelopen drie wedstrijden werpt zijn vruchten af. We winnen van 

Theresia en Marja, na een gelijk opgaande wedstrijd winnen we de 5e game met 11-5. 

We gaan dus met een 3-1 voorsprong richting de kantine. Na de pauze winnen allebei 

de teams nog 3x. Dus eindelijk winst dit seizoen, 6-4. Na de eerste helft van deze 

voorjaarscompetitie staan we laatste, 14 punten uit 4 wedstrijden. Hopelijk kan 

Richard dan ook weer mee doen en kan hij onze naar betere resultaten coachen. 

René Vermeer 
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Uitnemen 

Vroeg of laat vallen zij op, degenen die tot het laatst wachten met 

het geven van een rondje. Of bij het gezamenlijk afrekenen opeens - 
en ook te vaak - hun portemonnee zijn vergeten. Uitgekookt op een 

minder prettige manier ! 
Ooit huurden we met ons kampioensteam wel voor de 
zaterdagmiddag (er werd ’s ochtends nog gewerkt of naar school 

gegaan) en de zondag een oud autootje om in “verre” streken het tafeltennisavontuur 
te zoeken : Aan een toernooitje deelnemen of een erewedstrijd ergens spelen tegen de 

plaatselijke grootheden, vaak een combinatie daarvan ! 
Het vehikel om er goedkoop te komen kostte ons een tientje en overnachten gebeurde 
veelal in Hotel Elim, voor een laag prijsje een sober en net verblijf geëxploiteerd door 

het Leger des Heils. Al met al bij elkaar toch nog een rib uit het lijf van deze 
tafeltennissende armoedzaaiers. 

Op zondagochtend moest bij het ontbijt botje bij botje worden gelegd om de 
gezamenlijke rekeningen te kunnen voldoen ! U voelt de uitnemer al aankomen, ja er 
was er één bij die zacht gezegd nogal gierig was/op zijn centen zat ! We hadden het 

kunnen weten ! 
Aan tafel toverde deze vent uit het niets een blokje hout met een stokje erop en een 

vlaggetje eraan, en legde omstandig uit wat dat allemaal had gekost en hoeveel tijd 
erin was gaan zitten. Met andere woorden hoeveel geld hij in al zijn goedheid van ons 

tegoed had voor dit knutselwerk om onze komende tegenstanders mee te vereren ! Als 
het nou nog één vlaggetje geweest was. Nee dus, de klojo had onder de tafel een tas 
vol (wat overdreven, maar toch !) met die door hem gefabriekte dingen. Ons 

gezelschap was verbluft, zijn verhaal heel mooi, hij was ook de oudste deelnemer van 
ons gezelschap ! Niemand reageerde, in stilte zal elk hebben nagerekend wat hem dit 

meer ging kosten ! 
Later zijn we nog vaker op stap geweest, maar hem hebben we nooit meer gevraagd 
mee te gaan. Je laat je maar één keer vernachelen. 

Liefhebber. 
 

                         Zaterdag 12 juli a.s. 
onbeperkt 

spare-ribs eten 
 Lokatie: de Stoof, Kedichem 

   van 17.30 - 21.00 uur 
                           Prijs:  € 14,50 per persoon 
 
         Salades, stokbrood, sausen en friet inbegrepen. 

   
         U kunt zich opgeven tot  Zaterdag 6 juli a.s. bij Robert of telefonisch         
          0183-565783 
          06-55326166 
          06-22894400 
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