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POLSSLAG 
CLUBBLAD VAN DE MEERKERKSE TAFELTENNISVERENIGING MTTV 

32ste jaargang, jaar 2014, uitgave 02. 
 

 

 
 

In deze uitgave o.a. 

 

 
Het                  moment van het 2de kwartaal 2014. 
     

 

 
Vaste rubrieken o.a.:  
 Evenementen kalender   

 Jarigen 
 Overzicht adverteerders 

 De voorzitter schrijft 
 Competitie wedstrijdverslagen 
 Competitiestanden  

 Uit de bestuurshoek 
 Van de redactie 

 
en verder………… 
 Humor 

 Verhalen uit de oude doos  
 Dubbelkampioenschap senioren 

 ELAR toernooi 
 Noppen rubber advies 
 Balotelli en tafeltennis 

 en nog veel meer…………… 
 

 
 
 

Kopij de Polsslag uiterlijk 19 september 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 
     

 
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 19 september 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, 

Net als we midden in de vele sporttoernooien zitten, 

loopt ons tafeltennisseizoen al weer ten einde. Een 

seizoen waar in de competitieteams het redelijk gedaan 

hebben. We noteren één kampioen (team 2) en één 

degradant (team 4). De overige teams blijven in hun 

eigen klasse. Na de vakantie hebben we in ieder geval weer 

twee teams in de vierde klasse. 

Voor velen van jullie zit de vakantie er aan te komen, met voor een 

groot aantal als kers op de slagroomtaart de vijfjaarlijkse feestweek.  

We hebben een aantal pogingen ondernomen om tafeltennis onder de 

aandacht te brengen bij de basisscholieren. Henk trekt deze kar en 

doet dat met veel overtuiging. Hopelijk worden de inspanningen 

beloond. We hebben de jeugd nodig. Natuurlijk kan het één en ander 

niet tot stand worden gebracht zonder begeleiding.  

Er zijn in juni een aantal activiteiten geweest, zoals het overnemen 

van de gymlessen. Begin volgend schooljaar willen we MTTV nogmaals 

onder de aandacht brengen. We hopen op resultaat. 

Tot slot wens ik iedereen een fijne vakantie en heerlijk weer toe. 

 

Jeroen Peek 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Steun MTTV en maak kans op mooie (geld)prijzen(zie elders in de Polsslag). 
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Agenda en evenementenkalender. 
27-06-2014  Laatste speelavond 
05-09-2014  Eerste speelavond(zie ook: bestuurshoek) 

18-10-2014  ELAR Toernooi 
08-09-2014  Start najaarscompetitie senioren 

 
Onze jarigen…………………………… 
10-07-2014  Wim van de Bilt   Gorinchem 
15-07-2014  Jarno Stuy    Schoonrewoerd 

17-07-2014  Ruud Muilwijk   Meerkerk 
21-07-2014  Jeroen Peek    Vianen 

 
06-08-2014  Martin van de Ham   Meerkerk 
16-08-2014  Wim de Vries   Meerkerk 

23-08-2014  Daniël Muilwijk   Zeist 
 

14-09-2014  Richard de Rijk   Ridderkerk 
18-09-2014  Stef van de Bilt   Meerkerk 
 

 
 

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

 
Van de redactie. 
De periode dat je vaak voor niets  in trainingspak naar 
de sporthal ging is na de jaarvergadering niet meer 

voorgekomen. De woensdagavond is tegenwoordig 
zelfs aardig bezet(het kan natuurlijk altijd beter). De 

goede opkomst  is mede te danken aan de moderne 
communicatie. Even via je smartphone een 
“whatsapp” berichtje naar de groep dat je komt 

trainen en je weet waar je aan toe bent. Hoe simpel 
kan het zijn. Toch zou het vanzelfsprekend moeten 

zijn dat je op een trainingsavond gewoon met een 
aantal mensen kan spelen. Meer leden zou de 

oplossing zijn. Helaas komen ook die niet vanzelf. Misschien is een “whatsapp bom” 
uitnodiging om eens te komen trainen naar al je contactpersonen uit b.v. Meerkerk de 
oplossing? 

 
Deze Polsslag is weer goed gevuld met verslagen van o.a. het dubbelkampioenschap en 

de competitie, de eindstanden, mededelingen en overige onderwerpen. Voor Polsslag 
nummer 3 zal het i.v.m. de vakantieperiode  weer een hele klus worden om een 
acceptabel aantal pagina’s te vullen. Graag jullie medewerking gevraagd om een 

vakantieverhaal of anderszins bij de redactie in te leveren vóór 19 september 2014.  
Alvast bedankt. 

 
Tot slot wens ik iedereen een fijne vakantie.  
 

Wim de Vries 
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BESTUURSHOEK 

 

Weinig te melden.  

 Nog één vergadering voor de vakantie.  
 Contributie wordt geïnd. 

 De voorbereidingen voor het Elar toernooi zijn in volle gang. De subsidieaanvraag is 
ingediend.  

 Het gebruik van de sportzaal voor het seizoen 2014-2015 is aangevraagd.   
 De MTTV app werkt goed, hierdoor is de zaal toch regelmatiger bezet. 
 Laatste speelavond: vrijdag 27 juni 2014 van 20.00 tot 22.00 uur. 

 De eerste speelavond in het nieuwe seizoen is vrijdag 5 september 2014. 
We hebben dan de zaal weer van 20.00 tot 23.00 uur. Deze avond is de bar in de 

Linde gesloten dus als je wat wilt drinken, zelf meenemen. 
 De competitie begint in week 37 (dit is vanaf 8 september) 
 Het Elartoernooi gaat plaatsvinden op 18 oktober 2014. 

 
Iedereen hele fijne vakantie. 

 
Truus 
 

 

Reserveer zaterdag 18 oktober 2014 voor een gezellige 
en sportieve tafeltennisdag! 

Zie voor uitnodiging en nadere gegevens elders in dit 
blad. 
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Clubkampioenschappen senioren dubbel 16 mei 2014. 
Op 16 mei stonden de 
clubkampioenschappen dubbel 

voor senioren op het spel. Bij de 
senioren hadden zich vooraf een 4 

tal hele en 1 half dubbel 
opgegeven dus het was nog een 
verrassing hoe de dubbels zich 

zouden samenstellen. Henk-Johnny 
kwamen ook nog zodat we 

uiteindelijk met 5 dubbels de 
wedstrijd afwerkten en Richard 

alleen de organisatie voor zijn 
rekening nam.  

 

 
De indeling vond plaats op basis van de 

einduitslag bij de enkelkampioenschappen, waardoor 
we rond kwart voor negen konden beginnen in 1 gezamenlijke poule. 
Ik vormde met Jeroen deze avond een dubbel en de 1e ronde moesten we aantreden 

tegen Theo en Lex. We zaten direct goed in de wedstrijd en kwamen eigenlijk geen 
enkel moment in de problemen en behaalde een eenvoudige 3-0 winst, een mooi 

begin. De 2e ronde hadden we vrij, zodat we de andere dubbels eens goed onder de 
loep konden nemen en daarnaast nog even lekker inspelen met Richard. Maar lekker 
was anders want we stapelden fout op fout en de vorm leek plots weg. Dat bleek ook 

de 3e ronde toen we een moeilijke wedstrijd tegen Wim de Vries en Truus speelden. Dit 
gelegenheidskoppel dubbelde voor het eerst samen maar daar was niet veel van te 

merken. Wim met zijn verwoestende uithalen en Truus met haar vaste spel maakten 
het ons bijzonder moeilijk en hadden eigenlijk het betere van het spel. Maar op de een 
of andere manier konden we op de einden van de games toch toeslaan met telkens 11-

9. Uitpuffen was er niet bij, direct stond de kraker tegen Jan en Gerard op het 
programma. Deze wedstrijd zou de beslissing brengen wie de finalewedstrijd tegen de 

regerende kampioenen Henk en Johnny mochten spelen omdat die tot dan ook 
ongeslagen waren gebleven en Jan en Gerard al ruim hadden verslagen (met 3-0 
hoewel hier wel een 18-16 uitslag bij was). We verwachten een moeilijke strijd zeker 

na de vorige wedstrijd maar niets was minder waar. Doordat Jan en Gerard tegen veel 
fouten aanliepen konden we de klus in 3 games klaren met 11-6, 11-7 en 11-7. 

Doordat zowel wij als Henk/Johnny alle wedstrijden ongeslagen waren gebleven zou de 
laatste ronde er niet toe doen als we vervolgens nogmaals tegen elkaar een finale 
zouden spelen. Daarom besloot Richard dat de laatste poulewedstrijd direct de finale 

was.  
 

Henk/Johnny waren de grote favorieten als 
regerend kampioenen maar hadden hun vorige 
wedstrijden niet allemaal geruisloos gewonnen, 

dus zouden we kans maken ? 
Maar dit bleek vanaf het begin er niet echt in de 

zitten. Henk/Johnny speelden te solide en Henk 
kwam met zijn aanvalsballen te vaak door zodat 

wij hele wedstrijd achter de feiten aanliepen, 
hoewel we 2 keer nog gevaarlijk terugkwamen. 
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Vervolg: Clubkampioenschappen senioren dubbel 16 mei 2014. 

Zo verloren we uiteindelijk met 11-9, 11-6 en 11-8 maar eindigden we toch op een 

keurige 2e plaats. 
Verdiend kampioen werden zodoende wederom Henk en Johnny. In de verdere uitslag 
eindigden Gerard en Jan op de 3e plaats, Theo/Lex op de 4e plaats en Wim/Truus op de 

5e plaats.  
 

Na afloop werden meteen de prijzen uitgereikt en was er nog een leuke quiz 
georganiseerd door de Linde. Deze werd glansrijk gewonnen door team 
Truus/Jan/Gerard/Wim zodat de prijzen eerlijk verdeeld worden die avond. 

 
-Jarno Stuij-  

 

 
Terugblik op dubbelkampioenschap 

senioren. 
Een clubkampioenschap in welke categorie dan 
ook is altijd een bijzondere gebeurtenis. 

Onderlinge rivaliteit speelt dan een grote rol 
waardoor er per definitie bloed serieus maar 

ook sportief gespeeld word. Het was daarom 
voor Jarno en Richard een kleine teleurstelling 
dat er maar 5 koppels aan het kampioenschap 

2014 deelnamen. De eerder omschreven sfeer 
was er overigens niet minder om. Gezien het 

geringe aantal deelnemers en de noodzaak om 
(terecht) te bezuinigen kregen alleen de nummers 1 

en 2 medailles uitgereikt door mede organisator Richard 

de Rijk. 
 

Het duo Gerard en Jan viel met hun 3de plaats net buiten de prijzen. Sportief en 
rationeel gezien hadden ze daar geen problemen maar er was wel een kleine 

teleurstelling merkbaar. Om voor het nageslacht toch nog iets van hun prestatie te 
kunnen bewaren heeft de reactie het duo “digitale” medailles met lint omgehangen. 

Redactie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jong geleerd is oud gedaan” en “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is hier 

overduidelijk van toepassing. 
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Het                             moment van het 2de kwartaal 2014. 
 
 

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

 
 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
Tafeltennis op wereld niveau.  

 
 

Het is opvallend hoeveel wereldleiders en 
beroemheden tafeltennissen. 

 
Hier zijn Barack Obama(Amerika) en David 
Cameron(Engeland) een dubbel aan het  

spelen. 
 

In de komende uitgaven van de Polsslag zullen 
er nog velen volgen. 

(KLEEDKAMER) 
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Belangrijk artikel voor  “noppen” spelers en tegenstanders. 
Vraagstelling: 
Hoeveel nopjes mogen uit een noppenrubber zijn om toch verder te mogen spelen? Is 
er een grens, bijvoorbeeld bij twee missende nopjes? Bij uitbreiding: wanneer mag een 

speler van batje veranderen als er sprake is van schade aan de rubbers? 
 

Antwoord 
Er is geen formele grens hoeveel noppen 
mogen ontbreken bij een noppenrubber. De 

referee (hoofdscheidsrechter) heeft de taak 
hierover een oordeel te vellen. Daarbij zal de 

referee primair het belang van de 
tegenstander in ogenschouw nemen: als het 
voor de hand ligt dat de bal op die plaats 

"onvoorspelbaar" stuit zal hij het bat 
afkeuren. 

Er zijn twee hoofdoorzaken voor het 
ontbreken van noppen. 

1. Beschadigingen aan de rand. Als dat     

slechts geringe beschadigingen zijn is 
dat toegestaan, ongeacht het aantal 

ontbrekende noppen. 
2. Midden op het bat. Meestal is dat het 

gevolg van slijtage. Een referee zal een 

bat met enkele ontbrekende noppen 
verspreid over het rubber over het 

algemeen wel toestaan. Meerdere 
ontbrekende noppen vlak bij elkaar 
kunnen invloed hebben op de slag en zal daarom niet worden toegestaan. Het is 

beter een rubber, met ontbrekende noppen als gevolg van slijtage, te vervangen. 

Als er eenmaal een nopje is afgebroken, zullen er waarschijnlijk snel meer volgen. 
Ook bij het wisselen van het bat met een beschadigd rubber (bijvoorbeeld scheurtjes) 

zal de referee primair het belang van de tegenstander in ogenschouw nemen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de plaats van de scheurtjes in de rubber, zijn de 

scheurtjes er tijdens het spel in gekomen, waren die scheurtjes er al bij het begin en is 
het tijdens het spelen erger geworden. 
Als het vrij grote scheurtjes zijn is het over het algemeen beter een bat te laten 

wisselen tegen eenzelfde reserve bat. 
 

Reactie van de redactie: 
Steeds meer, vooral de wat oudere spelers bij MTTV, gaan over op korte noppen. Naast 
dit teken van zwakte speelt dus ook bovenstaand slijtageproces(parallel aan de oudere 

spelers)  nog meer mee in de toch al neergaande spiraal van het oorspronkelijke 
technische spel door “foute” materialen. 

De tegenstander van een “noppen” speler zal er dus verstandig aan doen om voor 
aanvang van de training of wedstrijd het “noppen” oppervlak te controleren om niet 

voor verrassingen te komen staan. 

Redactie. 
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Spelers: 

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

Woensdag 
 

 
 

Onderstaand een nog  niet eerder gepubliceerd wedstrijdverslag van de schrijver 

Gerard van Buuren. 
 

MTTV 1 - Gorkum 5 

Het degradatiespook is helaas in Meerkerk gesignaleerd. Op dit 
moment staan we namelijk laatste in onze poule. Extra 

gemotiveerd beginnen we daarom aan onze wedstrijd tegen 
Gorkum 5. 
Jan speelt zijn eerste wedstrijd tegen David Chen. Helaas 

verliest hij in 3 sets, waaronder één spannende set van 15-17! 
Gelukkig wint Gerard vervolgens eenvoudig in drie sets van 

Omar Ayubi waardoor het weer 1-1 staat. 
 

Omdat de derde tegenstander, Ernst Willemstein, later komt (Moest vanuit Roemenië 
worden ingevlogen) speelt Ruud nu eerst tegen David. Ruud had een familie weekend 

in Limburg achter de rug en was zo slim om zijn tafeltennisspullen daar te laten liggen 
en stond dus zonder batje in de zaal. Omdat dat lastig speelt, kon hij gelukkig een 
batje lenen van Gerard. Mede dankzij het uitstekende materiaal wint hij knap in 5 sets. 

De dubbel winnen Jan en Gerard in 3 sets. Waardoor de ruststand 3-1 is.  
 

Na de pauze speelt Ruud tegen Ernst. Ook Ernst kwam zonder batje binnen en moest 
ook met een geleend batje spelen. Ruud wint knap in 4 sets. 
Gerard speelt vervolgens goed gecontenteerd tegen David en wint in drie sets. 

Nu Jan tegen Ernst. Ernst speelt sterk en wint in 4 sets van Jan. 
Ruud bouwt de voorsprong vervolgens verder uit door in 4 sets van Omar te winnen. 

De hattrick voor Ruud is binnen. Gerard kan natuurlijk niet achterblijven en wint 
wederom in drie sets. Nu van Ernst. Ook hij heeft zijn hattrick binnen! 
De laatste wedstrijd speelt Jan tegen Omar. Jan speelt sterk en slaat de ene na de 

andere winner en brengt de einduitslag op 8-2! Het degradatiespook is de rest van de 
avond gelukkig niet meer gesignaleerd. 

Gerard van Buuren 

MTTV 1 – Tavernie 3. 

Vanavond tegen Nieuwland, uit met 6-4 gewonnen en we hopen vanavond weer op 
winst.  

Het begint gelijk goed, Jan tegen R.Boogert wat een pot, setstanden        11-9  12-10  
10-12  5-11 en 15-17. Dan Gerard tegen T.Haag weer zo’n wedstrijd maar wel winst 

voor Gerard in de vijfde met 11-8.Ruud tegen J.Baars, wint Ruud in drieën.  
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren team 1 voorjaarscompetitie. 

De dubbel Jan/Gerard tegen Boogert/Haag word gewonnen maar wel weer in vijven! 

Met 3-1 voor pauzeren geeft een goed gevoel! 
 
Gerard tegen Boogert winst voor Gerard 4-1, Jan tegen Baars winst voor Jan 5-1 Ruud 

tegen Haag verlies in vijven, 5-2 en dan zorgt Gerard natuurlijk weer voor winst, zodat 
we met 6-2 voor staan! Hoe kan het lopen, Jan verliest zijn laatste en ook Ruud weet 

zijn partij niet te winnen.  
Uiteindelijk winnen wij weer met 6-4 en laten wij Tavernie nog steeds onder ons! 

 

Ruud Muilwijk. 

 
Dordrecht 2 – MTTV 1 (10 april 2014)  

Of het aan de temperatuur lag, zou kunnen want het 
was zeker 28 graden in de zaal zei mijn gevoel, maar 

dat de sfeer af en toe verhit was vanavond was 
zondermeer een feit! 
Nadat Jan de eerste partij ongelukkig verloor, het had 

ook zomaar andersom kunnen zijn, kreeg Gerard les in 
de tweede wedstrijd van de avond. Niet dat zijn tegenstander zoveel beter was, maar 

dat hij dacht een aantal klassen hoger te spelen dan de, met alle respect, slechts 
vierde klasse was een feit. Toen Gerard in de game iets te lang baalde van een gemist 
punt, naar de mening van de niet al te sympathieke tegenstander, kreeg hij haarfijn 

les omtrent de regels rond een formele ‘time-out’. Piet, Jan en zeker Gerard wisten niet 
eens van het officiële bestaan af, maar goed de toon was door het dissonerende 

Dordtse teamlid gezet….(over de teamgenoten valt namelijk niets te vertellen, buiten 
het feit dat ze gewoon en gezellig waren) 
Gerard verloor vervolgens de partij en was gewoon terecht kwaad! 

Uiteindelijk wonnen Piet en Gerard deze avond een partij en kreeg Jan het met onze 
‘time-out-specialist’ nog een keer aan de stok toen deze zat te tellen. 

Al met al een avond om snel te vergeten, op naar competitiehandhaving in de laatste 
wedstrijd!! 
Eindstand 8-2 

 
Jan van Duijn. 

 
Gorkum 5 – MTTV 1 (25 april 2014) 

Vanavond staat alweer de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. Om 
niet te degraderen moeten we minimaal 3 punten binnen slepen en worden we keurig 
4e in onze poule. 

 
Omdat Piet vanavond moet tennissen en Ruud lekker in Turkije op vakantie is, spelen 

we met een invaller. We hebben gelukkig super-sub Arie Verduijn als invaller kunnen 
regelen. Hierbij nogmaals bedankt voor het invallen Arie. 
 

Jan begint tegen Ernst Willemstein. Hij gaat voortvarend van start en staat in no-time 
2-0 voor. Ernst vecht zich echter terug in de wedstrijd, waardoor de 5e set de 

beslissing moet brengen. De degradatiespanning blijkt toch te hoog, waardoor Jan de 
wedstrijd helaas verliest.  
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren team 1 voorjaarscompetitie. 

Als tweede mag Arie tegen Maciej Jakubowski. Een spannende wedstrijd die uiteindelijk 

in 4 sets verloren gaat. 
 
Gerard moet vervolgens tegen Maarten Wilschut. Hij voelt de druk op zijn schouders, 

maar wint gewoon knap in 3 sets. Het eerste benodigde punt is gelukkig binnen.  
 

Dan de dubbel. Jan en Gerard tegen Ernst en Maarten. Jan en Gerard winnen deze in 4 
sets, waarmee de ruststand op 2-2 staat.  
 

Na de pauze is Arie aan de beurt tegen Ernst. Ernst is te sterk en wint in drie sets.  
Bij Jan is de spanning afgenomen en hij wint heel knap in drie sets van Maciej. 

Hiermee is de handhaving in de 4e klasse een feit! 
Gerard wint vervolgens in een zware 5 setter van Ernst.   
De een-na-laatste wedstrijd van het seizoen moet Arie tegen Maarten. Maarten speelt 

sterk tegen Arie, waardoor Arie in drie sets verliest.  
Gerard sluit het seizoen af tegen Maciej. Weer een vijf setter, maar wel weer een 

overwinning! De eindstand komt daarmee op 5-5.  
 

Gerard van Buuren 

 

 
 

Spelers: 

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

en Jeroen Peek 
Klasse/poule: 
5de  klasse/poule A 

Speelavond: 
Vrijdag 
 

 
 

 
MTTV 2- Dordrecht 7               uitslag 9-1 

Dordrecht kwam met twee invallers naar De Linde. Wim beet het 

spits af en won de eerste twee games dik. De derde verloor hij nipt. 
In de vierde game was de vorm terug en hij won overtuigend. 

Jeroen had weinig moeite met zijn tegenstander. Stef deed het goed 
tegen Henk Blom en won verdiend. Het dubbel met Wim en Jeroen 

liep geweldig en er werd dik gewonnen. Een 4-0 ruststand was het 
gevolg. Na de pauze mocht Jeroen in de ring. De eerste game had 
hij niets in te brengen: 3-11. De tweede game ging met twee 

punten verschil verloren. De eerste nederlaag dreigde. Gelukkig ging het daarna beter 
en ging de overwinning alsnog naar Jeroen. Wim had moeite met Henk en moest het 

onderspit delven. Daarna liep alles weer op rolletjes en gaven we niets meer weg. 
Einduitslag: 9-1. Een hele stap op naar… 
 

 

 
Tafeltennis: gewoon doen! 

 



22 

 

Vervolg: wedstrijdverslag senioren team 2 voorjaarscompetitie. 

VCS 3 – MTTV 2                  uitslag 1-9 
Op naar Sleeuwijk voor een belangrijke wedstrijd. We konden goede zaken doen. 
Jeroen begon tegen een goede tegenstander. Vorm is een vaag begrip, maar alles 

lukte. In drie games was het beslist. Wim moest vervolgens in de ring tegen een dame 
met precies hetzelfde spel. Dit leverde een waar spektakel op. De eerste vier games 

eindigde telkens met twee punten verschil. De laatste game haalde Wim naar zich toe 
op karakter. Stef won drie games dik en verloor er één nipt. Het dubbel met Wim en 
Jeroen liep goed. Alleen in de derde game ging het niet en werd dik verloren. Gelukkig 

herpakten we ons in de vierde. In het tweede bedrijf won Jeroen zijn partij. Stef 
verloor nipt en Wim deed er vijf games over om te winnen. Onze laatste partijen 

wonnen we alle drie. Langzaam komt het besef dat deze competitie wel eens goed zou 
kunnen aflopen voor ons. 

MTTV 2 - Nileta 1                uitslag 4-6 
Door de prachtige 9-1 winst tegen VCS was Nileta nu onze voornaamste tegenstander 

maar wel met 11 punten achterstand.  Jeroen was deze keer niet van de partij en 
Jarno nam zijn plaats in. Hij mocht direct starten tegen de sterke Joop 
de Besten en dit werd direct een spannende wedstrijd, helaas ging Jarno 

in 4 games ten onder. Stef kwam er vervolgens niet aan tegen André vd 
Dool zodat alle druk op Wim kwam te liggen om niet direct een forse 

achterstand op te lopen. Tegen Jörgen Jaspers ging het gelijk op maar 
Wim sleep te de pot er toch uit. Dit was een goede opmaat voor de 
dubbel waar Jarno en Wim op soortgelijke wijze de 2-2 ruststand lieten 

noteren. Voor Jarno eindigde de dubbel echter wel heel vervelend, bij de 
allerlaatste bal tikte hij met zijn batje tegen de tafel waardoor z’n batje 

brak. Wat nu te doen ? Stef boot zijn reserve batje aan zodat Jarno toch 
verder kon. Maar eerst Stef tegen Joop, een memorabele wedstrijd : 
Stef pakte met 12-10, en 14-12 de 1e 2 games toen Joop halverwege de 

3e game plots problemen begon te krijgen met Stef’s wijze van opslag en wilde 
eigenlijk niet meer verder spelen. Na vervelend heen en weer gepraat gingen we toch 

verder en werd de wedstrijd in ijzige stilte uitgespeeld. Stef was helemaal uit zijn doen, 
vocht voor wat hij waard was maar verloor alsnog met 13-15, 4-11 en 11-13.  
Zodoende weer 2-3 achter en met Jarno zijn kapotte batje er ook nog bij zag het er 

langzaam steeds slechter uit. Jarno moest de 1e game tegen Jörgen wennen, maar 
pakte de 2e game. De 3e game was de langste van de competitie : vanaf 10-10 pakte 

Jarno voorsprong na voorsprong zonder die te verzilveren. Toch pakte hij de cruciale 
game met 21-19, dit trok hij door in de 4e game zodat het toch weer 3-3 werd. Wim en 
Stef konden in de volgende wedstrijd onvoldoende vuist maken zodat we met 3-6 

achter kwamen en weer Jarno moest proberen de schade te beperken. En ook dit werd 
een kopie van zijn vorige wedstrijd : de 1e game verliezen maar met sterk spel toch de 

wedstrijd er uitslepen, wellicht een idee om Stef zijn batje maar te houden. Al met al 
een 4-6 verlies maar de voorsprong bleef ruim genoeg dat we vrijwel zeker zijn van 

het kampioenschap.  Ondanks de affaire in de wedstrijd was het na afloop toch een 
leuk samenzijn met onze tegenstander. 
 

Papendrecht 14  - MTTV 2       uitslag 0-10 
Jeroen begon en won in drie games. Wim begon heel sterk en won de eerste twee 

games. In de derde game ging wat moeizamer, maar de vierde was hij er weer. Stef 
was in vorm en won dik in drieën. He dubbel, bestaande uit Wim en Jeroen, begon was 
moeizaam, maar herstelde zich. 
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren team 2 voorjaarscompetitie. 

Na een gezellige pauze ging Jeroen vrolijk verder en won dik. Stef kreeg vleugels en 
won in vier games. Verder viel er weinig te vertellen, want we wonnen alles in drie 
games daarna. Uiteindelijk werd het 10-0 en konden we het kampioenschap bijna 

vieren. We moesten allen nog een wedstrijd van een dag later afwachten. 

 
MTTV2- Talani 4                 uitslag 7-3 

Al kampioen voor de laatste wedstrijd , een ongekende luxe voor 

ons. De laatste wedstrijd was vanwege Goede Vrijdag ook nog eens 
een week opgeschoven, 25 april, nog nooit zo laat. 

Omdat Jarno een 12,5 jarige bruiloft had en Jeroen vakantie had, 
speelde Jarno alle 3 wedstrijden achter elkaar. Een flinke klus maar 
hij begon goed met een 4 games overwinning op Marianne. Tegen 

Sander Versluis werd het een zware strijd. De 1e 4 games werden 
gelijk verdeeld met beiden 2x een 11-7 winst, maar de 5e game leek 

Sander te grijpen met een ruime voorsprong die uitliep naar 10-6. 
Maar Jarno knokte terug tot 10-10, kreeg 7 matchpoints op een rij die telkens verloren 
gingen maar sloeg op 17-16 dan eindelijk toe. De wedstrijd tegen Jan Bel was een 

makkie, waarna het dubbel Wim/Stef die avond voor het eerst in de ring. Een ook dit 
dubbel maakte ze prima af zodat we de hele competitie 9 van de 10 dubbels hebben 

gewonnen en met 4-0 voorstonden. Met de pauze vertrok Jarno en was het een stille 
bedoening in de verder lege zaal. Wim en Stef wonnen tezamen nog 3 wedstrijden, 
zodat we de competitie afsloten met een mooie 7-3 overwinning en we het volgend 

seizoen weer in de 4e klasse mogen proberen.  
 

Jarno Stuij & Jeroen Peek 
 
 

Een opvallend bericht. 
 

Balotelli moet vrezen voor straf na tafeltennis-tweet: 'Ik heb 

niet gespeeld!' 
Donderdag, 6 maart 2014 om 13:00 

Mario Balotelli heeft zichzelf weer eens in de nesten gewerkt. 

De spits moest van de medische staf van AC Milan volledige 

rust nemen om te genezen van een schouderblessure, maar 

sloeg dat advies in de wind. Misschien nog wel stommer was 

dat de speler vervolgens doodleuk foto's tweette van zijn 

tafeltennisavonturen. Daarop is zelfs te zien dat het pijnlijke 

gewricht is ingetapet. 

 
Balotelli speelde sinds 19 februari geen wedstrijd meer voor zijn club 
en liet ook de vriendschappelijke ontmoeting tussen Spanje en Italië 

aan zich voorbij gaan. Ondertussen leefde hij zich thuis wel uit aan de 
tafeltennistafel. "Iemand die denkt van mij te kunnen winnen moet 

het zeggen. Ik heb nog nooit verloren", tweette Supermario, die zijn 
uitdagende tekst vergezeld liet gaan met een foto waarop hij 
afgebeeld staat met een ontbloot bovenlijf.  

 

Dat bericht bereikte ook de club en volgens La Gazzetta dello Sport moet Balotelli nu 

dan ook vrezen voor een schorsing en/of een geldboete.  

http://www.voetbalzone.nl/club.asp?uid=218
http://www.voetbalzone.nl/speler.asp?uid=22357
http://www.voetbalzone.nl/club.asp?uid=218
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Vervolg: Balotelli. 

De speler had echter zelf al in de gaten dat zijn tweet voor consternatie zou zorgen en 

voegde vervolgens toe zelf niet gespeeld te hebben. "Het was maar een foto, ik heb 

zelf niet gespeeld! Ik ben een linkshandige speler." 

De spits raakte ruim drie weken terug in het Champions League-treffen met Atlético 

Madrid geblesseerd aan zijn schouder, nadat hij hard in aanraking was gekomen met 

Diego Costa. Het is de bedoeling dat Balotelli komend weekend in de thuiswedstrijd 

tegen Parma zijn rentree maakt.  
 
 

 
 

 
 
 

Spelers: 

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

Teunis Buijzer 
Klasse/poule: 

5de  klasse/poule B 
Speelavond: 
Vrijdag 

 
 

 
Merwestad 3(thuis). 
Bij de start van de 2de helft van de voorjaarscompetitie was 1 ding duidelijk: geen 

degradatie dreiging. Ons doel was deze keer: 2de worden(een 1ste plek was niet reëel). 
Wim begon tegen Ulrich Wijbers met 2-11 uiterst zwak. Na een korte opleving van 11-

7 was het daarna met 8- en 7-11 snel gedaan. 
Theo had het tegen Gerrit Zwang in zijn 1ste game moeilijk. Verlies met 9-11. Daarna 
nog een krappe winst van 12-10 om vervolgens door te stomen naar 11-3 en 11-6. 

Lex deed het tegen Hans van der Laars ook in 4 games maar wel met 11-9, 9-11, 11-7 
en 11-4. 

Het dubbel Theo/Wim had tegen Ulrich en Gerrit na 2 games(11-8 en 11-8) de winst 
voor het grijpen. Het was de bekende knop die op “grijpen” werd gedraaid. Maar met 
7-11, 4-11 en 7-11 ging dit belangrijke punt uiteindelijk toch naar de tegenpartij. 

Na de thee 2 spannende games(11-13 en 12-14)tussen Theo en Ulrich. Meestal kan 
Theo zich nog behoorlijk “focussen” om er een 5de game uit te halen maar Ulrich was 

gewoon beter: 4-11. 
Wim hoefde tegen Hans niet tot het uiterste te gaan. Toch nog een moment van de 

luxe van 2 games voor staan(11-2 en 11-6) en met 9-11 verliezen. Herpakken was 
nodig. Voor Hans niet zo leuk. Verlies met 11-1. 
Lex speelde tegen Gerrit zijn bekende rustige en degelijk spel. In 3 games(11-8, 11-4 

en 11-7) soepel naar de winst. 
Theo speelde tegen Hans een “controlerende” partij. Met 11-8, 11-8 en 11-3 was het 

snel bekeken. 
Lex moest tegen Ulrich heel diep gaan. Ulrich veel in de aanval maar Lex  verdedigde 
met verstand. Het ging letterlijk op en neer(11-7, 8-11, 15-13 en 8-11). Een 5de game 

is altijd spannende maar onzekere afsluiting van de partij. Zo ook deze. Het muntstuk 
viel nu de verkeerde kant op(10-12). 

http://www.voetbalzone.nl/speler.asp?uid=60977
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren team 3 voorjaarscompetitie. 

Wim verloor tegen Gerrit zijn 1ste game met 10-12. De bekende knop moest nu de 
andere kant op en dat lukte. Met veel “smash” geweld werd met 11-7, 11-4 en 11-8 
gewonnen. 

De 6-4 overwinning verstevigde onze 2de plek op de ranglijst. 
 

Sliedrecht 6(uit). 
Ons team, met René als invaller voor de geblesseerde Teunis, 
moest tegen dit team presteren om de 2de plaats te behouden. Het 

werd een enerverende avond. 
Wim opende tegen Bas Oosterom. Slechts 1 game met 11-8 

winnen en de rest snel vergeten(11-3,11-7, en 11-6). 
Theo deed het aanzienlijk beter tegen Teus Schouten. Na 2 games 
met 11-5 en 11-3 gewonnen te hebben was het verschil al 

duidelijk dachten wij. Niets was minder waar. Weliswaar winst in 
de 3de game maar 15-13 is en blijft krap. 

René had het tegen Jacko de Raad naar zijn zin. Met machtig mooie smash ballen 
afgewisseld door goed verdedigen knokte hij zich naar de 5de game(11-8,12-14, 11-6 
en 9-11). Hij verloor de partij met 9-11 maar kon toch zeer tevreden over zijn 

optreden. 
 

Het dubbel(Theo/Wim versus Bas/Jacko) was zo’n helaas pindakaas wedstrijd. De 
krachtsverhoudingen waren zo goed als gelijk(8-11,11-8,11-6 en 9-11)  alleen het 
punt binnenhalen zat er net niet in(7-11). Gemiste kans zullen we maar zeggen. 

Na de thee had Wim weinig moeite met Teus. Beetje saai(6-11,11-6, 8-11 en 6-11). 
De partij van René tegen Bas was van een ander kaliber. Het werd weer een super 

spannende strijd waarbij René zich het best kon beheersen(ik ben jaloers op hem). 
Na 11-8, 9-11, 3-11sleepte Bas er met 11-6 een 5de game uit. Ook hier weer een 
spannende finale waar met samen geknepen billen naar werd gekeken. René besliste 

de strijd met 13-11. Knappe prestatie. 
Jacko had vervolgens geen antwoord op het no nonsens spel van Theo. Met 11-5, 11-6 

en 11-8 was het snel klaar. 
René zorgde tegen Teus weer voor de nodige spanning. Hij wist het Teus knap moeilijk 

te maken door wederom een 5de game te forceren(8-11,6-11,11-9 en 13-11). Ook nu 
weer een zinderende laatste game die uiteindelijk in het voordeel van Teus met 15-13 
werd beslist. 

Inmiddels was het knap laat geworden en het licht gaat om half twaalf automatisch uit. 
Dus de laatste 2 wedstrijden(Wim/Jacko en Bas/Theo), bij een stand van 4-4, op 2 

tafels verder. Beide partijen werden in 4 games met resp. 8-11,6-11, 11-9 en 10-12 en 
6-11, 11-7, 9-11 en 11-13 gewonnen. 
 

Met 6-4 waren beide partijen uiteindelijk dik tevreden. René hebben wij, vanwege zijn 
strijdlust in combinatie met zijn geduldig spel, tot man van de match uitgeroepen.  

 
TTVA 5(thuis). 

Na de gedenkwaardige wedstrijd in Alblasserdam de return in 

Meerkerk. TTVA had nu naast Ton de Boom en Gerrit Verhaar, Cees 
Dorsman meegenomen. Een (sportief) fanatiek team met revanche 

gedachten(4-6). 
Wim en Tom openden beiden met de vaste wil om te winnen. Voor 
Ton een teleurstelling en Wim als winnaar in 4 games(4-11, 11-7,12-

10 en 11-9).  
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren team 3 voorjaarscompetitie. 

Lex had grote moeite net Gerrit. Na 2 games(10-12 en 8-11) had Lex zijn juiste ritme 
en tactiek gevonden. Nog een verlies partij kon hij zich ook niet veroorloven. Met 11-3, 
11-8 en 11-4 werd het toch nog een mooie overwinning. 

Invaller René had geen antwoord op het degelijk spel van Cees. In 3 games(8-11,5-11 
en 9-11) was het snel over en sluiten. 

Het dubbel Lex/Wim had het tegen Ton en Gerrit niet echt moeilijk. De 4de game werd 
zelfs met 11-1 gewonnen. 
Na de thee moest Lex er tegen Ton behoorlijk tegenaan. Na een 12-10 kwam Ton 

terug met 12-14. Voor Lex reden om zijn spel wat aan te passen. En met succes. Met 
11-5 en 11-9 weer een punt voor ons op het scorebord. 

Wim had een behoorlijke dip tegen Cees. Met 5-11, 12-14, 11-2(opleving) en 6-11 
ging de winst naar de tegenpartij. 
René nam revanche op zichzelf door Gerrit in 11-7, 11-4 en 11-9 te verslaan. Een 

goede prestatie. 
Vervolgens pakte Lex het laatste winstpunt tegen Cees met de gamestanden 7-11, 11-

6, 11-4 en 11-9. 
Overigens was René tegen Ton dichtbij de winst. In een sportief fanatieke partij met 
mooie rally’s en aanvalspunten moest na 11-8, 8-11, 5-11 en 11-5(mooi gelijkmatig) 

de 5de game de beslissing brengen. Deze was tot het laatste punt spannend. Helaas 
een 11-13. 

Wim was tegen Gerrit compleet de weg kwijt. Gerrit was op stoom. Wim had geen 
stoom. Met 9-11, 6-11 en 7-11 ging ook de laatste wedstrijd verloren. 
Met de 6-4 winst waren wij toch de winnaar. 

 
 

Papendrecht 13(uit). 
Dit dappere team met Kees Kleijn, Han Teunisse en Eric Koek 
staat stijf onderaan.  

Wij zijn, volgens schema, in onze sterkste opstelling.  
De 10-0 winst voor ons lijkt een walk over maar was het niet 

helemaal. Er waren in diverse partijen game standen van 11-13, 
18-16 en 14-12 en 3 x 4 gamers voor nodig om op de been te 

blijven.  
Na 9 wedstrijden hebben wij ons doel bereikt: definitief 2de 
geworden.  

 
Papendrecht 10(thuis). 

Onze laatste wedstrijd is tegen de inmiddels met grote overmacht  kampioen geworden 
spelers Ron Keereweer, Kitty Devilee en Jan Tillemans(en Cees Blitterswijk). Rest ons 
slechts het percentage op peil te houden. Een beknopt overzicht. 

Wim verloor 2 wedstrijden. Tegen Ron was hij kansloos(6-11, 5-11, 12-10 en 9-11), 
Jan was met 11-9, 11-9 en 11-5 een gewillig “slachtoffer” en Kitty lag dwars door met 

11-5, 7-11, 11-8, 4-11 en 8-11 te winnen. 
 
Theo hield zijn percentage mooi op peil door 2 wedstrijden te winnen. Alleen zijn 1ste 

partij tegen Kitty verloor hij met de grillige cijfers 8-11, 11-8, 13-11, 4-11 en 3-11. 
Tegen Ron was hij uiterst geconcentreerd en stond als “blok beton” te spelen. Na 

11-9, 5-11, 11-7,17-15(!) en 11-8 mocht hij zich winnaar noemen. Jan moest er in 4 
games aan geloven(8-11,11-9,11-4 en 11-8). 
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren team 3 voorjaarscompetitie. 

Lex had kennelijk zijn avond niet en zag zijn percentage door 3 verliespartijen dalen.  
Het dubbel Theo/Wim tegen Ron en Kitty was drama en had een vreemde “curve”. De 
gamestanden 9-11, 11-2, 9-11 en 2-11 spreken voor zich. 

 
De voorjaarscompetitie zit er weer op. Voor ons met een uitstekend resultaat. 

Team 3 wenst  iedereen een fijne vakantietijd. 
 
Pr man team 3 

Wim de Vries 
 

 
 
Me Pet  

Ooit had ik een veertiger als fanatiek teamgenoot, een 
ouderwetse verdediger pur sang en 

het fanatisme straalde hij aan alle 
kanten uit. Hij was vader van een 
groot gezin en hij stoffeerde voor V 

& D huizen van particulieren, maar 
als vakman ook ambassades en 

dure kantoren. 
Midden vijftiger jaren van de vorige eeuw bezat ik een 
tweecilinder DKW 350cc en daarmee haalde ik hem op en 

bracht hem na de wedstrijd naar huis, maar ook vaak naar 
nachtelijke karweien. 

Dat kwam voor hem goed uit, want hij was altijd en overal krap aan de tijd en 
aangezien hij op de fiets was aangewezen, trapte hij zich gewoonlijk voortdurend uit 
de naad. 

 
Als ik aankwam bij de dubbele flat, hij had op het portiek voor zijn talrijk kroost twee 

woningen naast elkaar, stond hij vaak nog met zijn echtgenote aan de omvangrijke 
afwas en moesten de kinderen eerst nog door hem naar bed worden gebracht. 

Door zijn taai verdedigen liep de wedstrijd maar al te dikwijls uit tot de latere uurtjes, 
maar hij moest wel op tijd naar de klus om met zijn handlangers te gaan stofferen ! 
Menigmaal racete ik dan ook in de kleine uurtjes door de toen vaak stille lanen en 

straten naar zijn bestemming. 
 

Op een koude winterse avond had hij zich goed aangekleed tegen de kou, zo’n 
Russische pet met kleppen op zijn hoofd om de 
oren tegen de vrieskou te beschermen. 

U raadt het al, het werd laat die avond. We zaten 
bovendien wat verder weg in de nabijgelegen stad 

en vol gas stoof ik na afloop de grote weg op ! 
En gadsamme… onderweg kwam er op een 
gegeven moment van achter mijn rug een 

noodkreet :“Me Pet !!! “ Hij was zijn warme pet 
met kleppen kwijt en vloekte als een ketter ! Er zat 

niets anders op, stoppen en keren op de 
vluchtstrook op zoek naar die pet.  

Geen pet te vinden, er zat niets anders op dan af te stappen en te voet ook in de 

graskant naast de weg naar de pet te speuren.  
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Vervolg: me pet. 

De motorfiets werd op de bok gezet. Ik keek naar zijn vertrokken gezicht, sodeju, het 

verlies van die kostbare pet ! En toen zag ik het, de pet hing op zijn rug, het 
keelbandje zat nog keurig op zijn plaats en had dat ding voor wegwaaien behoed. 
Een geweldige opluchting. We reden heel wat rustiger weer verder. 

 
Gezien de ernst van de zaak en zijn gemoedstoestand heb ik pas later durven lachen 

om die zaak, en af en toe, net als nu, kan ik bij de nog steeds levendige herinnering 
een lach niet onderdrukken. 
 

Liefhebber 
 

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

en Arie Verduin 
Klasse/poule: 

5de klasse/poule C 
Speelavond: 
Woensdag 

 
Helaas geen wedstrijdverslagen ontvangen. 
 

Teamindeling  Najaarscompetitie 2014 

MTTV 1  (4e klasse, woensdagavond)                MTTV 3  (5e klasse, vrijdagavond 

Gerard van Buuren (aanvoerder)         Wim de Vries (aanvoerder)  

Jan van Duijn                                                   Theo Vogelaars 

Piet Copier                                                        Lex Tump 

Ruud Muilwijk                                                   Teunis Buijzer 

MTTV 2  (4e klasse, vrijdagavond)                     MTTV 4  (5e klasse, woensdagavond) 

Jarno Stuij (aanvoerder)                                    René Vermeer (aanvoerder) 

Jeroen Peek                                                      Truus de Goeij  

Stef van de Bilt                                                 Arie Verduin 

Wim van de Bilt                                                 Richard de Rijk 

 
 

Zaterdag 12 juli a.s.  : onbeperkt SPARERIBS eten. 
Locatie         :de Stoof, Kedichem 

Tijd    : vanaf 17.30 tot 21.00 uur 
Prijs    : € 14,50 per persoon 
Menu    : stokbrood, sauzen en friet inbegrepen 

 
U kunt zich opgeven tot 6 juli a.s. bij Robert in “de Stoof” of 

telefonisch: 

0183-565783 

06-55326166 
06-22894400 
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ELAR  Tafeltennistoernooi 2014 

MTTV Meerkerk  

Zaterdag 18 oktober 2014 

Accommodatie: Sporthal “De Linde” Lindenstraat 1, 4231 DT  Meerkerk (tel. 0183-352734). 

Organisatie:  Tafeltennisvereniging MTTV Meerkerk. 

Informatie:  E-mail:  najaarstoernooi@mttvmeerkerk.nl 

   Website:  www.mttvmeerkerk.nl 

Toernooileider:  Richard de Rijk 

Bonds- 

vertegenwoordiger: Niet van toepassing. 

Sponsoring:  Hoofdsponsor: Verkeersschool ELAR Lexmond 
   Subsponsors:  kastenGIGANT.nl,  UNIVÉ Verzekeringen, Pro3con Sportprijzen & SVR 
Meerkerk. 
    
Aanvang:  Het toernooi begint om ca. 9.15 uur (zaal open 8.30 uur, melden uiterlijk 9.00 uur). 

Einde:   De prijsuitreiking zal plaatsvinden direct na het toernooi om ca 17.15 uur. 

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

West en voor alle senioren (m/v) en junioren (m/v) van de verenigingen die een 

uitnodiging hebben ontvangen.  

Tafels: Er wordt op maximaal 13 tafels gespeeld. 

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

Deelnemers:  Er kunnen maximaal 72 spelers deelnemen.  

Inschrijving: Bij inschrijving dienen de volgende gegevens vermeld te worden: naam, 

bondsnummer en geboortedatum. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de 

juistheid van zijn inschrijving. 

Klassenindeling: Afhankelijk van sterkte wordt men in een bepaalde toernooiklasse ingedeeld. Hierbij 

maken we gebruik van de persoonlijke ratings zoals ze door de NTTB bepaald 

worden. (Deze toernooiklasse komt niet overeen met de competitieklasse en is 

afhankelijk van het aantal deelnemers). 

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

senioren in dezelfde grote poule komen te zitten en alle junioren ook. Je kunt in 

principe dus iedereen tegen komen. Uiteraard wordt wel rekening gehouden met de 

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

tegenstanders en dus interessantere wedstrijden. Omgekeerd als je wat minder 

presteert, krijg je wat zwakkere tegenstanders, zodat er toch voldoende spelplezier 

mailto:najaarstoernooi@mttvmeerkerk.nl
http://www.mttvmeerkerk.nl/
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blijft. Met dit systeem spelen we een aantal ronden, waarbij iedereen dus evenveel 

moet spelen. Je bent dus nooit na een paar wedstrijden al uitgespeeld. Na deze 

ronden “Zwitsers” worden er per toernooiklasse nog finalewedstrijden gespeeld. 

Legitimatie: Elke deelnemer dient bij inschrijving en deelname in het bezit te zijn van een geldige 

legitimatie, zoals bedoeld in artikel 23 van het Toernooi- en Wedstrijdreglement van 

de NTTB. 

Inschrijfadres: Inschrijving uitsluitend via het officiële inschrijfformulier naar het volgende E-mail 

adres: najaarstoernooi@mttvmeerkerk.nl  o.v.v.  Tafeltennistoernooi  MTTV 

Meerkerk 2014. 

Inschrijfgeld:  Het inschrijfgeld bedraagt voor senioren en voor junioren € 5,00 pp. 

Betaling: Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de inschrijving overgemaakt te worden op 

rekening 3413.14.099 t.n.v. MTTV Meerkerk o.v.v. Tafeltennistoernooi MTTV 2014 

en verenigingsnaam. Contant betalen op de toernooi dag is niet mogelijk! 

Inschrijfformulieren: Aan het (wedstrijd) secretariaat van uw vereniging zijn de inschrijfformulieren per 

email verzonden. Ook zijn ze te downloaden via onze website:  

www.mttvmeerkerk.nl 

De inschrijving dient uitsluitend met deze formulieren te geschieden. 

Sluitingsdatum: De inschrijving sluit op 12 oktober 2014 of zodra het maximum aantal inschrijvingen 

is bereikt. 

Bevestiging: De bevestiging van inschrijving van deelnemers van uw vereniging worden 

verzonden naar het op het inschrijfformulier opgegeven e-mailadres. 

Prijzen: Er zijn 2 prijzen per toernooiklasse te winnen.  

Speelruimte: Binnen de aangegeven loopzones is het voor bezoekers zonder schoenen toegestaan 

de speelruimte gratis te betreden. 

Sportkleding: Het dragen van door de NTTB goedgekeurde sportkleding is verplicht. Sportschoenen 

met donkere zolen en straatschoeisel zijn in de zaal verboden. 

Kantine: Bij de speelruimte is een kantine aanwezig waar de meest uiteenlopende dranken en 

etenswaren te verkrijgen zijn. Het is verboden te eten en/of te drinken in de 

speelruimte. 

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

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

Bepalingen: De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het 

toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB. 

Bijlagen: Inschrijfformulieren en aankondigingsposter. 

 

mailto:najaarstoernooi@mttvmeerkerk.nl
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