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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 20 maart 2015 inleveren bij de redactie 

 of per e-mail naar: 
 red_polsslag@hotmail.com 

mailto:red_polsslag@hotmail.com
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De voorzitter schrijft……………….. 

Beste leden, adverteerders, ouders en 

andere belangstellenden, 

 

De competitie is net afgelopen. Alle 

teams hebben zich weten te handhaven 

in de competitie. Vanwege het 

teruglopende aantal teams in de competitie zullen in de aanstaande 

voorjaarscompetitie wat districten gecombineerd gaan worden.  

Hoewel MTTV heeft aangegeven aan de bond dat men hier niet 

gelukkig van wordt, is het onvermijdelijk. Er is ons beloofd dat een 

team alleen in uiterste nood verder moet rijden dan men tot nu toe 

gewend is. Zolang er in de vierde en vijfde klasse genoeg Dordtse 

teams zijn, is er mijns inziens geen rede om aan te nemen dat we 

ingedeeld worden met een team uit het district Rotterdam. 

 

Het Elar-toernooi heeft voor het eerst in zijn geschiedenis de kas 

doen spekken. Het investeren in eigen materiaal heeft er toe geleid 

dat we geen peperdure tafels hoefden te huren. Het was een gezellig 

ontspannen toernooi, waarbij iedereen het naar zijn zin heeft gehad. 

Vanaf deze plek wil ik de organisatoren en sponsoren dan ook 

hartelijk bedanken. 

 

Tot slot gaan we weer de feestdagen in, waarna we in januari 

traditiegetrouw weer fanatiek van start kunnen gaan, met onder 

andere de clubkampioenschappen en het Stuwtoernooi. 

 

Ik wens iedereen dan ook fijne feestdagen  en een goed begin van het 

nieuwe jaar toe. 

 

Jeroen Peek 
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Agenda en evenementenkalender. 
24-12-2014  Geen speelavond 

26-12-2014   Geen speelavond 
31-12-2014  Geenspeelavond 
 

02-01-2015  Zederiks Scholieren Kampioenschap 2015 
02-01-2015  Nieuwjaarstoernooi(team 3) 

14-01-2015  Clubkampioenschappen enkel(senioren) 
16-01-2015  Clubkampioenschappen enkel(senioren) 
21-01-2015  Clubkampioenschappen enkel(senioren) 

23-01-2015   Clubkampioenschappen enkel(senioren) 
26-01-2015  Start voorjaarscompetitie(senioren) 

 
03-03-2015  Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
 

Onze jarigen…………………………… 
07-01-2015  Truus de Goey   Meerkerk 
 
02-02-2015  Victor Bongaards   Meerkerk 

11-02-2015  Gerard van Buuren   Gorinchem 
14-02-2015  Jan van Duin   Gorinchem 

 
01-03-2015  Arie Verduin    Ameide 

 
 

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

gezondheid toegewenst! 

 
 

Van de redactie. 
Het jaar 2014 is bijna voorbij. Voor de Polsslag is 

het een rustig jaar geweest. Weinig problemen 
en minder kosten. 

Toch heb ik voor 2015 nog wel een wens:  
naast de wedstrijdverslagen(verslaggevers 

hartelijk bedankt!)meer en inhoudelijk een 
breder aanbod van onderwerpen. Het is soms 
best moeilijk ons blad te vullen. 

 
Het initiatief van Henk Huyzer om de 

jeugdafdeling weer gestalte te geven is zeer 
prijzenswaardig. De reacties zijn hoopvol. Het begin is er. Nu nog met “de 
aanhouder wint” mentaliteit doorgaan. Ik wens Henk veel succes. 

 
Bij deze wil ook onze adverteerders en begunstigers hartelijk bedanken voor hun 

(financiële) steun. In deze, helaas nog steeds moeilijk tijd, is iedere euro welkom. 
 
Iedereen een gezond en sportief 2015. 

 
Veel leesplezier. 

Wim de Vries                            
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BESTUURSHOEK

 
 
De laatste vergadering van het jaar zit er weer op. Wij als bestuur hebben ons 

best gedaan om het allemaal goed te regelen voor iedereen. 
 

Het Elar toernooi is weer een succes geweest. We hebben mooi nieuw materiaal. 
Probleem blijft wel, hoe ruimen we alles goed op. 
 

We hebben al een klein succesje geboekt met de jeugd. Hopelijk zet dat door.  
 

De samenvoeging met de andere regio is een feit. Gelukkig gaan alle 
competitiespelers het een kans geven.  
 

De datum voor de algemene ledenvergadering is vastgesteld. Ook de data voor 
de clubkampioenschappen.  

 
We gaan op naar de feestdagen en namens het bestuur wens ik iedereen een 

gezond en sportief 2015. 
 

Secretaris MTTV 
Truus 

 
 
Namens de penningmeester 

 Het (bijna) afgelopen jaar gaan we afsluiten met het tekort dat we met de 
begroting hadden ingeschat. 

 
Mede dank zij de bijdrage van de De Haan Stichting hebben we een behoorlijk 
deel van ons verenigingsmateriaal kunnen vernieuwen. 

De komende paar jaar gaan we proberen met het begrote positieve resultaat van 
de komende edities van het ELAR toernooi het resterende deel van de aanschaf 

terug te verdienen. 
 

Naar mijn mening en die van het bestuur kunnen we op deze wijze op een 
verantwoorde manier ons materiaal op peil brengen en houden, zonder al te veel 
in onze reserves te moeten duiken. 

De administratie is inmiddels grotendeels geautomatiseerd en van de nodige 
controleformules voorzien. In 2015 zal dit nog verder worden doorgevoerd. 

Wel vraag ik nog jullie hulp. Nog niet alle leden hebben de laatste factuur 
betaald. Het is de normaalste zaak van de wereld dat als je lid bent, je de factuur 
op tijd betaald.  
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Vervolg: namens de penningmeester 

Graag z.s.m. deze overmaken, zodat ik aan het einde van het jaar geen 
vorderingen naar 2015 hoef over te hevelen. 

Verder nog een verzoek aan de leden die automatisch betalen, om dit in de 1e 
week van de betaalperiode te doen. Let ook op de juistheid van het bedrag: per 
maand 11,50, per kwartaal 34,50, per half jaar 69 euro en per jaar 138 euro. 

 
Betaal je per maand, dan in de 1e week van die maand. Betaal je per kwartaal, 

dan in de 1e week van dat kwartaal, enz. De facturen in 2015 gaan ook dat ritme 
volgen. Deze zullen in die 1e week van de gekozen betaalperiode worden 
verstuurd, met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. 

 
Op deze wijze heeft de vereniging op tijd zijn geld binnen om weer aan de 

verplichtingen te kunnen voldoen, zoals de zaalhuur en de afdracht aan de NTTB. 
  
Al vast bedankt voor jullie medewerking en voor iedereen fijne feestdagen! 

 
Richard de Rijk. 

 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 

ENKELSPEL 2015 

14-16-21 en 23 JANUARI 2015 
Systeem: 

Bij 3 t/m 16 deelnemers:  1 poule 

Bij> 16 deelnemers       :  poules in voorronde en als finale-poules 

 

Sluitingsdatum inschrijving: 

Uiterlijkwoensdag 07 januari 2015. 

 

Overige informatie: 

 Op de 1ste speelavond (woensdag 14-01-2015) verplicht aanwezig zijn. 
 Inclusief de 1ste speelavond minimaal 3 avonden kunnen spelen 

 Uiterlijk 1 week v.t.v. opgeven welke data (inclusief de 1ste speelavond) je wilt 
spelen zodat de toernooileiding het spelschema kan opzetten 

 Iedere speelavond uiterlijk 20.00 uur aanwezig zijn 
 

Inschrijven: 

 Inschrijfformulier op prikbord sporthal 

 Per e-mail: jt.stuij@kpnplanet.nl 

 

 

 

 

mailto:jt.stuij@kpnplanet.nl
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IMPRESSIE ELAR TOERNOOI 2014. 
Op zaterdag 18 oktober 2014 was 

het zonnig en bijzonder fraai 
herfstweer. Het ELAR toernooi 

speelde zich daardoor zowel binnen 
als buiten af(zie foto’s). Met 62 

spelers(het maximum was 72 
deelnemers) was het toernooi goed 
bezet. De organisatie mocht het 

zelfs, door de deelname van 2 
Belgische enthousiastelingen, een 

internationaal toernooi noemen. 

 

Na de het openingswoord van Jeroen en de 
deskundige uitleg van het spelsysteem door Daniël 

ging het rond 09.45 uur los. Helaas kon ik door 
een blessure(tennis elleboog) niet meedoen maar 

me wel met de deelnemers vermaken foto’s 
maken, wedstrijden volgen en hier en daar de 
organisatie ondersteunen. 

Onze wedstrijdleider leider Richard de Rijk was, 
omgeven door zijn apparatuur, in zijn element. 

Alles liep, op een enkele hapering na(hoort erbij), zoals het moest. Er werden 6 
tot 7 ronden gespeeld. Volgens sommige spelers was dat 1 ronde teveel(mogelijk 

een leermoment voor de organisatie). Daarna 

ging het, in halve- 
en finales, om de 

prijzen. Er waren 
zowel bij de jeugd 
als senioren mooie 

wedstrijden te zien. 
 

Rond 18.00 uur 
werden de prijzen 

onder enthousiast applaus door Jeroen Peek 

uitgereikt. 
 

De organisatie kan weer op een geslaagd toernooi terugkijken. 
 
Redactie. 

 
 

Meer foto’s op onze website: 
www.mttvmeerkerk.nl 
  

http://www.mttvmeerkerk.nl/
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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 
 

 
 
MTTV 1 – SHOT’65 5 (01-10-2014) 

Verslag van Jan van Duijn 

 
In al weer de vierde wedstrijd van het seizoen ontvangen we de nummer 2 in de 

rangschikking; op voorhand een lastige tegenstander is de verwachting. 
Piet heeft op voorhand aangegeven er minimaal 1 meer te willen winnen dan de 
vorige week. Een niet heel hoog gegrepen doelstelling gezien zijn huidige 

winstpercentage van 0 (nul)………… Hij zelf denkt hier anders over, want het 
dubbel werd gewonnen vorige week, dus hij heeft er al één gewonnen is de 

stelling. 

De eerste partij wordt door Piet gewonnen, en iets later ook het dubbelspel 

samen met Ruud; missie geslaagd dus voor de man die al weer bijna op vakantie 
gaat. Uiteindelijk wint hij nog een partij, dus is de doelstelling ruimschoots 

gehaald!!Ruud wint deze avond al scheldend over zijn eigen slechte spel ook 2 
partijen; lang niet slecht dus achteraf.Over Jan kunnen we kort zijn; regelmatige 
verliespartijen met een spel dat alleen de laatste partij enigszins op tafeltennis 

lijkt. Zero points derhalve, waar wellicht iets meer in had moeten zitten. 

Uiteindelijk een tevredenstellende 5-5 gezien de verwachtingen vooraf. 

Op naar Alblasserdam volgende week. 

 

TTVA 3 - MTTV 1 (09-10-2014) 
Verslag van Gerard van Buuren 

 
Na een mooi gelijkspel vorige week tegen Shot moeten we vanavond naar 
Alblasserdam.  

 
Gerard mag het spits afbijten tegen Peter Houmes. Helaas verliest Gerard deze 

wedstrijd in vijf sets. Na een voorsprong van 6-0 in de 5e set te hebben 
weggegeven is hij totaal verbijsterd. 
Jan verliest vervolgens kansloos van Remco Schimmel. Gelukkig wint Ruud 

daarna knap in drie sets van Henk Mes, waardoor het eerste punt van de avond 
binnen is.  

 
De dubbel gaat helaas in vier sets verloren. Jan en Gerard winnen de eerste set 
nog van Remco en Peter. Maar komen de overige sets steeds net tekort.  
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Vervolg: najaarscompetitie senioren 2014. 

Na de rust moet Gerard tegen Remco. Gerard wint de eerste set, maar verliest 
de 2e. Na een hoogstaande 3e sets met een paar fraaie rally's wint Gerard deze 

nipt. De 4e gaat vervolgens eenvoudig naar Gerard. Het tweede 
punt van de avond is binnen! 
Ruud moet daarna tegen Peter. Met twee ballen via het net in het 

voordeel van Peter, bij de laatste twee rally's, gaat de eerste set 
naar Peter. Ruud vecht zich terug in de wedstrijd en wint knap 

zowel de 2e als 3e set. De 4e set en 5e set gaan echter weer naar 
Peter, die zo zijn tweede wedstrijd in een vijfsetter weet te winnen.  
Jan vervolgens tegen Henk. Henk wint de eerste en tweede set. De 

derde set gaat Jan beter spelen maar de 3e set gaat uiteindelijk 
onverdiend naar Henk.  

Ruud weet wel één set te winnen van Remco. Maar verliest toch vrij 
kansloos in vier sets. 
Vervolgens weet Gerard in vier sets te winnen van Henk. 

De laatste wedstrijd speelt Jan tegen Peter. Het zit Jan duidelijk niet mee deze 
wedstrijd en de winst gaat naar Peter. Waardoor we uiteindelijk helaas met 7-3 

verliezen.  
 

Merwestad 2 – MTTV 1 (21-10-2014) 
Verslag bij Piet Copier 
 

Vanavond uit naar de rode lantaarndrager, Merwestad. 

Zou bij voorkeur toch een avond moeten worden om “goede zaken” te gaan doen 
i.v.m. lijfsbehoud. Vooral als je de “technische staat” van 2/3 van de 

tegenstanders zou aanschouwen, denk je al gauw: dat moet te doen zijn. Daar 
onze chauffeur al niet stipt op tijd was & de brug voor onze neus omhoog ging 
werd de aanvangstijd van half 8 niet gehaald. Dat was dan ook de voornaamste 

reden dat er binnen een minuut na aankomst al de nodige woordenwisselingen in 
de kleedkamer plaatsgevonden hebben. 

Daar we alle drie niet van die andere 1/3 (ene Eimre) wisten te winnen, bleef het 
slechts bij een 6-4 overwinning. 

Verrassend genoeg steeg de sfeer naarmate de avond vorderde, hoewel we zelf 

maar een rondje bestelden, maar de bittergarnituur was lekker. 

MTTV 1 - HTV 1 (29-10-2014) 

Verslag van Gerard van Buuren 
 

Vorige keer hebben we met 9-1 verloren van Hoornaar. Vanavond moet het dus 
beter! Hoornaar speelt vanavond met een invaller, omdat hun captain Kees 
Bresser helaas geblesseerd is. Vanaf deze plek wensen wij Kees beterschap en 

veel succes met zijn herstel.  
 

Ruud begint tegen Bas Klop. In de eerste set blijft Ruud goed bij, maar verliest 
hij deze set nipt. Bas wint de overige twee sets vrij eenvoudig en wint zo de 
wedstrijd.  

 Piet moet vervolgens tegen invaller Paul Lakerveld en wint mooi in drie straight 
sets. 

 



16 
 

Vervolg: najaarscompetitie senioren 2014. 

Daarna mag Gerard tegen Wen Dong. Wen komt altijd iets later, omdat hij een 
eigen cafetaria heeft in Made (Den Deel 6). 

Deze keer heeft hij voor ons een lekkere traktatie meegenomen. Een heerlijke 
eigen gemaakte gehaktbal. Nogmaals super 
bedankt! 

Na deze lekkere onderbreking volgt een 
spannende vijf setter die Gerard naar zich toe 

weet te trekken. In de 5e set buigt hij een 8-5 
achterstand om naar winst. Die gehaktbal heeft 
net dat extra beetje energie opgeleverd. 

Ons top dubbel-team Piet en Ruud, winnen solide 
van Bas en Paul. Een mooie ruststand van 3-1. 

 
Na de rust mag Piet tegen Bas. De eerste twee sets gaan naar Bas. Piet wint 
vervolgens de 3e set. De 4e set gaat echter weer naar Bas en wint zo de 

wedstrijd 
Ruud daarna tegen Wen. De 1e set gaat met 12-10 naar Wen. De 2e met 11-9 

naar Ruud. De 3e set gaat overtuigend naar Ruud waarna de 4e juist weer vrij 
eenvoudig voor Wen is.  De beslissende 5e set gaat met 11-9 knap naar Ruud.  

Gerard wint daarna in 4 sets van Paul en Wen wint vervolgens in vier sets van 
Piet.  
Gerard speelt daarna een gelijk opgaande wedstrijd tegen Bas. In de 5e set lukt 

het echter niet meer en Bas weet zo knap zijn derde wedstrijd van de avond te 
winnen. 

De laatste wedstrijd mondt wederom uit in een spannende 5 setter tussen Ruud 
en Paul. Ruud trekt de winst uiteindelijk naar zich toe. Een mooie 6-4 
overwinning als resultaat. 

 
Papendrecht 8 – MTTV 1 (06-11-2014) 

Verslag van Ruud Muilwijk 

Thuis met 6-4 gewonnen, dus met goede verwachtingen naar Papendrecht 
afgereisd. Vanavond tegen Raymond v.d. Linden, Gladys Jacobsen en Max 

Kornet. Wij met Jan, Piet en Ruud. 

1ste wedstrijd mag Piet beginnen, maar gaat kansloos verloren tegen Max.  

Ruud dan tegen Raymond dikke winst in drieën. Ook voor Jan winst in drieën. 
Setstanden 11-13  10-12 en 5-11. De dubbel Piet/Ruud tegen Max/Raymond 

winst in vieren. 1-3  voor in de rust geeft een goed gevoel! 

Maar dan…….Piet verliest in vijven van Raymond, de laatste met 11-9 ! Jan tegen 

Max, ook in vijven maar winst voor Jan!  Ruud tegen Gladys verlies in vijven. We 
staan nog steeds voor maar de druk wordt steeds hoger.De laatste 3 sets 
verliezen we dan ook, Jan en Piet in vieren en Ruud in drieën. Opmerkelijk deze 

avond is dat Jan er twee gewonnen heeft, Piet niks………en Ruud maar 1tje! Ja 
Piet, ik weet het; we hebben de dubbel gewonnen dus vooruit jij ook een half 

puntje ] 

Jan speelt nu met lange noppen en dat gaf in ieder geval vanavond de doorslag!   

Zou het ook niks voor mij zijn, vroeg Piet zich af…………..we hebben nu al twee 
{oudere spelers} met noppen, dus dat is genoeg!  
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Vervolg: najaarscompetitie senioren 2014. 

Noppen zijn toch echt iets meer voor mensen van 55 plus. Haha, wie weet Piet in 
de {verre} toekomst!   

 

Shot ’65 5 – MTTV 1 (20-11-2014) 

Verslag van Piet Copier 

Vanavond uit naar Shot en volgens thuisblijver tevens rekenwonder Jan zouden 
we aan 6 punten genoeg hebben om niet meer te kunnen degraderen. Nou, dat 
is ons uitermate goed gelukt. 

Ondanks dat ze allebei een lange & spannende 5-setter nodig hebben, winnen 

Gerard & Piet alle wedstrijden. Wat Ruud die avond had zijn we nog steeds niet 
achter, maar laten we het erop houden dat hij z’n avond niet had & wist er 
slechts eentje te winnen. 

Naar huis met 8 punten, dus volgens Jan zijn we veilig. 

MTTV 1 – TTVA 3 (26-11-2014) 

Verslag van Jan van Duijn 

Al weer de laatste wedstrijd van het seizoen tegen de 

nummer 2 TTVA in Meerkerk op de rol. De eerste 
wedstrijd met 7-3 verloren, dus er moet duidelijk uit 

een ander vaatje worden getapt vanavond. Ruud is 
uitgeloot, maar gezien het succesvolle dubbelspel met 
Piet dit seizoen hebben we in onderling overleg 

besloten dat hij wordt ingevlogen voor alleen het 
dubbelspel……………..dachten we tenminste, want hij 

kwam wel maar had inmiddels besloten dat we het 
maar zelf uit moesten zoeken  

Dat deden we dus maar, en de eerste 2 partijen werden meteen in winst 
omgezet door Piet en Jan. Gerard moest tegen de procentuele topper Peter in 

onze poule, en dat was te zien: een kansloze nederlaag. Ook het dubbel werd 
nipt verloren (wellicht doordat we niet ingesteld waren op het spelen hiervan 

Ruud?) en voor we het wisten stonden we ineens met 2-4 achter. Gelukkig wist 
Piet de laatste partij van de avond winnend af te sluiten en had Gerard 
tussendoor ook twee keer een winstpartij weten te noteren. Een deling van de 

punten, 5-5, derhalve en een gezellige tegenstander. 

Een uiteindelijke derde plek in de rangschikking en op naar volgend seizoen 
hebben we toch maar besloten. We gaan er van uit dat de competitieleider 
waarmaakt wat is beloofd……….. 

Namens team 1 iedereen goede feestdagen en een gezond en 

sportief 2015 gewenst!!  

 

Steun MTTV en maak kans op  
mooie (geld)prijzen(zie elders in de Polsslag).  
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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. 
 

 
 

 

 

NIEUWJAARSTOERNOOI  

VRIJDAG  

2 JANUARI 2015 

 
 

 
Organisatie  : team 3 
Groep  : senioren 
Aanvang  : 20.15 uur 
Inschrijven  : niet nodig  
Inschrijfgeld : gratis deelname 
 
Na de sportieve inspanning brengen we een toast uit op een gezond en 
sportief 2015. 
 
 

(KLEEDKAMER) 
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Kerstgevoel  

Tegen de Kerst val ik altijd even stil. Mijn 
gedachten gaan dan terug naar mijn 

jeugd. We woonden aan de rand van 
Haarlem, dat ‘Schoten’ heette. Onze 
buurt grensde aan een weiland dat 

uitkeek op de dijk naar Spaarndam. Ook 
al was Schoten toen al door de stad 

Haarlem geannexeerd, voor 
stadsmensen bleef het een dorp. Er ging 
een autobus van en naar de ‘Grote 

Markt’ in Haarlem, maar als je geluk had 
kon je voor nop met de bokkenwagen van boer Dijkzeul mee als hij ook die kant 

op moest. 
 
Op werkdagen liepen de kinderen op klompen en ik kreeg er met Sinterklaas ook 

een paar, die ik uit kwaadheid stuksloeg omdat ik er niet mee kon voetballen. 
Moeder vond het zonde en huilde dat ik het bij de pastoor moest opbiechten. Ik 

biechtte het met tegenzin! 
 

Op Zondag begaven alle parochianen zich op glimmende Lakschoenen naar de 
‘Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten en H.Bavo’. Deze kerk werd door ons ‘de 
bollenschuur’ genoemd vanwege de lelijke bouwstijl. In het middenschip zaten de 

mannen en vrouwen van elkaar gescheiden. Vrouwen rechts en mannen links. 
Jongens mochten altijd op het balkon naast de organist zitten. Van boven af kon 

je mooi op de meisjes kijken! Ze hadden allemaal een strik in het haar. Mijn 
favoriete meisje (toen al) heette Ma-ria. Ze droeg zilveren oorbelletjes.  
 

Tour de France renner Adrie Voorting kwam ook wel eens boven zitten. Hij 
straalde in mijn ogen dan wel de heilige Jozef uit, maar van mijn Maria moest hij 

afblijven! Na de Mis staken de mannen op het kerkplein een sigaartje op en ik 
was tuk op de sigarenbandjes. Het was echt zondag! 
Kerstmis in Schoten betekende altijd een volle nachtmis. Mijn moeder nam 

meestal een klapstoeltje mee, dan hoefde ze ook geen plaatsgeld te betalen. Na 
de voorstelling die wel anderhalf uur duurde, werden we gezegend met een 

gigantische wijwaterkwast. Daarna begaven we ons op een holletje naar huis om 
plaats te nemen achter de versierde kersttafel. We aten krentenmik met spijs en 
roomboter! Als vader dan zijn mondharmonica uit de la pakte en ‘stille nacht, 

heilige nacht’ blies, neurieden we met volle mond, devoot mee. Het was echt 
Kerstmis! 

 
Eén keer ging het helemaal mis en dat zal ik nooit vergeten. Dat was toen oma 
ons een kerststal cadeau deed. Ze had de beeldengroep zelf, met penseel een 

kleurtje gegeven. Monnikenwerk! Het viel mij op dat de herders, koningen, Jozef 
en Maria er zo lekker warm gekleed bijstonden, terwijl het kindje Jezus slechts in 

een lendedoekje lag. Om het Godskindje te verwarmen dacht ik er goed aan te 
doen een brandend kaarsje in de stal te zetten.  
Dat had ik niet moeten doen, want het gortdroge dak van de stal vatte direct 

vlam en in een zucht stond de hele huiskamer in lichterlaaie. Brand, Brand, 
Brand! Schreeuwde moeder. Gelukkig was daar mijn vader die erger wist te 
voorkomen door vlug een klaarstaande emmer water over de vuurzee te smijten.  
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Vervolg: kerstgevoel. 

Ik kreeg voor mijn pyromanie een fikse draai om de oren en moest voor 
onbepaalde tijd de kelder in. Weg kerststal, weg kerstgevoel!  

 
Ondanks mijn pyromanische verleden sloot ik me later aan bij de jongens uit de 
buurt die na de feestdagen op de vuist gingen met leeftijdsgenoten uit 

omliggende buurten. Het ging erom zoveel mogelijk bomen bijeen te vergaren 
voor de kerstboomverbranding. De strijd liep soms zo hoog op dat er een 

wijkagent aan te pas moest komen om de gemoederen te sussen. De 
kerstboomverbranding zelf gaf zo’n heerlijk warm gevoel! 
 

In mijn wielertijd, moest ik met Kerstmis de ‘Grote prijs Martini’ rijden in het 
sportpaleis van Antwerpen. In die fameuze circustent werd tijdens die meeting 

door een priester de Heilige Mis gelezen. Het bracht de onderlinge 
verstandhouding tussen de renners tot verbroedering. Voor even maar, want na 
de plechtigheid laaide de strijd weer in volle hevigheid op. Ik won en dat voelde 

zó goed! 
 

Wat er dit jaar met kerstmis op de plank ligt? 
Naar de nachtmis gaan en op een holletje naar 

huis om aan te schuiven aan de gedekte tafel 
met: Krentenmik met spijs en… roomboter. Het 
fijne kerstgevoel herbeleven van een Janneman 

als kleine koter!  
 

 
 

 

 

Het                       moment van het 4de kwartaal 2014. 
 
 

Het moment van dit kwartaal is voor Henk Huyzer.  
Hij heeft, met een plan van aanpak, initiatief genomen om de 
jeugdafdeling, ondanks eerdere teleurstelling, weer op te 

starten.  
 

Inmiddels is er kleine maar enthousiaste groep die de 
trainingsavonden(1 x 2 weken) bezocht heeft.  
 

Samen met zijn assistenten wil hij de jeugdafdeling verder  
uitbouwen naar een beloftevolle jeugdtoekomst voor onze 

vereniging.  
 

 

Een initiatief dat, waar mogelijk, onze extra steun verdiend. 

 

Redactie. 

 

 



23 
 

 

Beste tafeltennisvrienden,                           

 
Vijf jaar na de oprichting van HTV, besloten enkele leden tot het organiseren van 

een tafeltennistoernooi. De naam van het toernooi werd al snel gevonden: het 
zou “Stuw-toernooi” worden. 

 

Het toernooi werd gewaardeerd, zodat besloten werd dat het een jaarlijks 

terugkerend evenement zou worden. 

Inmiddels zijn we 39  toernooien verder, zonder één onderbreking.  

 

Het toernooi heeft veel weg van een tafeltennisreünie, want ieder jaar 

verschijnen veelal dezelfde gezichten, uiteraard aangevuld met nieuwe spelers 

en speelsters. 

 

HTV viert feest en wil jullie als gasten daarom trakteren tijdens het Stuwtoernooi 

op zaterdag 17 januari 2015. 

Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd. 

 

Tot dan! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frits Poppen, trotse  

voorzitter van HTV  
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EEN WITTE KERST 

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde 
vieren.  
Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs 

het plafond de rode papieren slingers die daarvoor 
garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode 

bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand 
nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had 
hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij 

gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een 
kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit 

was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de 
keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen 
bedremmeld binnen. 

 
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." Maar omdat hij het toch 

gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. "En nu gaan we niet 
alleen smullen," zei de man, " we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk 
gebeurd is." En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar 

nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een 
stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende 

in de wereld. 
 
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin 

had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die 
herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets 

kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de 
banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord. 

"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, 
sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. 
 

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg 
of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een 

witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide 
mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een 
grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere 

avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer 
kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga 

nog eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat."  
Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de 
man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die 

zwanger was. 
 

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te 
zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals 
gezegd, een witte Kerst.  

Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. 
"Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." 

En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd 
nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef 
sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur 

geboren. 



25 
 

 



26 
 

  



27 
 

 

Spelers: 

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

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

Speelavond: 
Vrijdag 

 
 
 

MTTV 2 – Papendrecht 9(6-4). 

Papendrecht was net als ons gepromoveerd uit de 5e klasse en daarmee een 

directe concurrent om niet te degraderen. Vanavond moesten dus punten worden 

gescoord.  Jarno startte tegen Jan Tillemans en dit bleek een taaie tegenstander 

die in 4 games won. Wim won daarna heel makkelijk van Kitty Devilee, maar 

Stef ging daarna kansloos onderuit tegen Kees v Blitterswijk die met zijn 

noppenrubber de mooiste ballen terugbracht. Dus het dubbel moest voor de 2-2 

ruststand zorgen en Wim en Jarno kregen dit voor elkaar al was het verschil niet 

heel groot. Wim trok zijn goede lijn van voor de pauze door en nu moest Jan in 4 

games eraan geloven, Jarno ging helaas weer onderuit en had bepaald niet zijn 

avond. Stef maakte er tegen Kitty een echter thriller van , via 11-9, 7-11, 10-12, 

14-12 en 11-9 maakte hij er 4-3 van. Wim maakte tegen Kees geen kans zodat 

Stef en Jarno in de laatste 2 wedstrijden nog voor de overwinning moesten 

proberen te zorgen. En dat lukte, Stef knoopte weer een 5 setter aan  nu won hij 

met 12-10, 11-8, 8-11, 3-11 en 11-7, Jarno had hoe later het op de avond werd 

zijn ritme meer te pakken en won uiteindelijk simpel van Kitty zodat we met 6-4 

wonnen en 2 punten van onze achterstand afsnoepten. 

 

MTTV 2-VCS 2(6-4). 

De 3e wedstrijd stond VCS2 op het programma. Gelukkig was de A27 bij 

Gorinchem dit weekend niet gestremd vanwege werkzaamheden en kan VCS 

Meerkerk bereiken. VCS bleek met 2 invallers te komen vanwege werk en 

bruiloft. Maar zeker geen verzwakking want Jarik Gelderblom uit team 1 opende 

de 1e wedstrijd tegen Jarno. Jarno pakte direct het initiatief en het de hele 

wedstrijd een lichte voorsprong wat resulteerde in een keurige 11-9, 11-9, 11-9. 

Een 1e opsteker. Stef mocht daarna tegen Paolo Gokhale en dit was een 

wedstrijd van de wisselende kansen. De 1e en 3e game waren overduidelijk voor 

Paolo maar Stef koos zijn momenten en sloeg toe in de 2e en 4e game. De 5e 

game had helaas niets meer in te brengen en verloor alsnog. Wim moest tegen 

de andere invaller Frank den Outer en ook dat bleek een pittige tegenstanders. 

Toch kon Wim veel druk zetten met zijn spel en dreef Frank in de verdediging 

waar die niet meer uitkwam, weer op voorsprong. De dubbel Wim/Jarno kwam 

duidelijk tekort zodoende een 2-2 ruststand.  
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Vervolg: najaarscompetitie senioren 2014. 

Stef was na rust totaal kansloos tegen zowel Frank als Jarik 
dus Wim en Jarno moesten deze avond voor de punten 

zorgen. En dat deden ze met verve. Jarno moest diep gaan 
tegen Frank maar drukte in de 5e game goed door : 11-5. 
Wim speelde daarna de mooiste wedstrijd van de avond. In 

een open strijd tegen Paolo lag het heel dicht bij elkaar maar 
ook Wim drukte de 5e game door : 11-9, 11-9, 10-12, 11-13 

en 11-3. Dit was voor Wim de opmaat om ook Jarik in 4 
games te verslaan. Zo mocht Jarno in de slotwedstrijd tegen 

Paolo proberen de winst veilig te stellen.  Hij begon overtuigend met 11-4, met 

de 2e game kwam hij achterop en liet die maar voor wat het was. Dit beeld 
herhaalde in de 3e en 4e game zodat ook hier de 5e game de beslissing moest 

brengen. Verbeten geven beiden elkaar niets toe maar tegen het einde liep Paolo 
toch licht uit naar 8-10, Jarno rechte nog een keer zijn rug en boog wel met het 
nodige geluk de eindstand om naar 12-10, zodat dit resulteerde in een 6-4 winst 

en we Papendrecht in de stand inmiddels zijn gepasseerd en we 3 punten 
voorstaan. Na afloop konden we nog even leuk nakletsen waar plots Paolo’s zoon 

Thomas nog in de Linde kwam opduiken die gelijktijdig een feestje in 
Blommendaal had, wel een heel bijzondere samenloop.  

 

TTVA 2 – MTTV 2(7-3). 

Jeroen opende de wedstrijd tegen de koploper. Deze speler heeft een 
verdedigende speelstijl en daar had Jeroen het lastig mee. Uiteindelijk werd het 

na vijf games een nederlaag voor Jeroen. Wim deed vervolgend goede zaken 
door van een geduchte tegenstander te winnen. Het duurde vijf games, maar de 

blijdschap was er niet minder om. Stef kon zijn tegenstander niet de baas en ook 
het dubbel met Wim en Jeroen liep niet. Na de pauze ging het beter met Jeroen. 
Winst in vier games. Stef en Wim konden vervolgens in allebei hun partijen geen 

vuist maken. In zijn laatste wedstrijd ging het goed met Stef. Na vijf spannende 
games,  moest hij helaas de wedstrijd aan zijn tegenstander laten. Jeroen won 

zijn laatste wedstrijd. Wim had helaas geen kans.  Uiteindelijk was de 7-3 
nederlaag een terechte uitslag. 

 

MTTV 2 – Sliedrecht Sport 4(5-5). 

Vandaag de wedstrijd tegen een sympathiek team uit Sliedrecht. Wim begon en 

verloor helaas in drie games. Dit was wel wat geflatteerd. Stef ging goed van 
start, won de eerste tweed games. Helaas knokte zijn tegenstander zich goed 

terug. Het kwam aan op een vijfde game die met 7-11 ging verloren. Jeroen had 
weinig moeite en won in drie games. Het dubbel met Wim en Jeroen liep goed. 
We konden lekker aanvallen en het ging ons goed af. We gingen de rust in met 

een 2-2 stand. 
 

Na de pauze ging Stef weer goed van start. Net als in de eerste partij bleek het 
lastig om het spel vast te houden. Wim onderging een beetje hetzelfde. Nu 
stonden we ineens met 2-4 achter. Jeroen kon in zijn partij de vorm vasthouden 

en won. Stef moest vervolgens zijn meerdere erkennen. Een eindsprint van Wim 
en Jeroen leverde gelukkig nog een gelijkspel op. 
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Vervolg: najaarscompetitie senioren 2014. 

Papendrecht 9 – MTTV 2(2-8). 

We waren erg vroeg aanwezig, dus we konden lekker 
inspelen, de tegenstander was nog niet eens in de zaal 
en leek liever te willen starten met klaverjassen. 

Jeroen opende de wedstrijd. De eerste game ging het 
erg goed. Vervolgens groef de tegenstander zich goed 

in, wat een aantal spannende games opleverde. 
Gelukkig hield Jeroen stand. Stef verloor de eerste 
game nipt met 12-14, maar herstelde zich goed. Game 

twee, drie en vier gingen naar hem. Wim won vervolgend ook en het dubbel liep 
goed. Een ruststand van 4-0 voor ons. Wat een weelde! 

Na de pauze gingen Jeroen en Wim vrolijk verder. Beiden hadden genoeg aan 
drie games. Stef verloor vervolgens heel nipt in vijf games. Wim en Jeroen waren 
vervolgens weer niet te houden. Stef kon het de laatste partij helaas niet 

bolwerken. Uiteindelijk geeft deze 8-2 overwinning ons een zekerheid tot 
handhaving. 

 

VCS 2-MTTV 2(6-4). 

In de uitwedstrijd tegen VCS was het Jeroen die het spits afbeet. In drie games 
kwam Jeroen eigenlijk niet in gevaar. Wim had het lastiger, kwam goed terug, 

maar moest helaas de punten aan zijn tegenstander laten. Stef begon sterk, 
maar zijn tegenstander keerde het tij. Het dubbel met Wim en Jeroen vergeten 
we maar. We kwamen geen moment in de wedstrijd. Het gevolg was een 

achterstand van 1-3. 
Na de pauze ging het wat beter. Jeroen en Wim wonnen, waarbij Wim erg diep 

moest gaan. Stef verloor helaas nipt. In de laatste ronde sleepte Jeroen nog een 
vijf-gamer uit het vuur, waarbij de laatste game met 11-9 voor Jeroen eindigde. 
Wim en Stef verloren helaas. 

De 6-4 nederlaag is een redelijk resultaat te noemen 
 

MTTV2-TTVA 2(1-9). 
De laatste wedstrijd stond TTVA op het programma. Ze waren al kampioen, wij 

konden al niet meer degraderen dus was het een wedstrijd om des keizers baard. 
Maar we maakten er toch een fanatieke, leuke partij van. Wel bleek TTVA een 
zeer pittige tegenstander en de terechte kampioen. Wim begon tegen Patrick 

maar kreeg geen vat op het spel, Stef bleef wel dichter bij Yannick maar niet 
genoeg, Jarno maakte er tegen Ralf een prachtige wedstrijd van maar na 10-12, 

11-9, 12-10,10-12 en 10-12 bleef hij door vele pechballen wel heel ongelukkig 
met verlies zitten. De dubbel was redelijk maar niet voldoende, na de pauze 
waren er nog 2 vermeldenswaardige partijen : Wim pakte de winst in 3 games 

tegen Yannick en redde de eer, Jarno hoopte hetzelfde te doen maar net als in 
de 1e wedstrijd had hij weinig geluk en verloor weer nipt, de helaas een 1-9 

verlies maar met 33 punten eindigden we met liefst 16 punten voorsprong op 
degradant Papendrecht als 4e in de poule en handhaven ons zodoende in de 4e 

klasse. 
 

Jeroen Peek & Jarno Stuij 

 

 



30 

 

Wonderlijke plekken om te tafeltennissen!  
Een uitwedstrijd tafeltennissen betekent niet alleen even 
kijken waar we moeten zijn, maar ook is er een 
kleedkamer en is er wasgelegenheid ? Nog steeds niet 

altijd even jofel geregeld. 
 

Ik herinner mij echter een tijd, dat er in onze bond maar 
één club was met de luxe van douches. Een feest om er 
heen te gaan, de speelzaal was er prachtig en het 

bespaarde een gang naar het openbaar badhuis, thuis was het ook maar behelpen met 
één keer per week de wastobbe en alle andere dagen de keukenkraan ! Bij de 

voetbalclub had je ook niet meer dan koud opgepompt water uit de kraan, er van 
drinken betekende diarree krijgen ! 
 

Je kwam in kale gymzalen, zaaltjes van parochiehuizen of clubhuizen van het 
jeugdwerk, of in mooie en minder mooie kantines maar de tafeltennistafels stonden 

ook wel in allerlei achterafhoekjes in een hal of bij de lift, omdat daar nou net wat 
meer ruimte was om de tafel(s) neer te zetten. 
Je speelde in een toneelzaaltje de ene set bergop en de volgende bergaf, in het ergste 

geval stond de tafel in zijn geheel schuin en dat was dan nog het eerlijkst. Oh ja, ooit 
ook nog eens gespeeld in een kelder van portiekwoningen, onmogelijk om de bal hoog 

terug te brengen ! 
Een schuilkelder onder een groot kantoorgebouw als gevolg van de koude oorlog, met 
luchtverversing en allerlei andere voorzieningen, was daarentegen weer een mooie 

ruime speelruimte. En dan het tegenovergestelde dichter bij de hemel, een grote 
zolder boven een oud postkantoor, te bereiken via een ladder naar een luik in het 

plafond. Hoe de tafels daar terecht waren gekomen is tot op de dag van vandaag een 
groot raadsel voor mij ! 
Het meest bont maakte het de sportredactie van het plaatselijke dagblad. Als je daar 

kwam werden op de redactie twee bureaus afgeruimd en het tafeltennisblad (een stuk 
triplex) er bovenop gelegd, te hoog en slecht stuiteren dat dat deed ! Tegen de regels 

natuurlijk. Er was geen tegenstander in die klasse die van die lui op hun terrein won ! 
 

Er waren twee heel bijzondere verenigingen. Om met de eerste te beginnen, die lui 
speelden alleen maar thuiswedstrijden, je moest dus twee keer uitspelen, jawel in de 
bajes ! Die teams waren ook nog eens anoniem en wisselend van samenstelling al naar 

gelang de lengte van hun straf of verkregen dan wel verloren 
voorrecht(en). 

 
 
Voor de wedstrijd van de tweede club moest je naar wat  

destijds heette het gekkenhuis. Toen een gesloten inrichting waar maar 
weinig over werd gesproken. Er wordt in deze tijd heel anders en vooral 

beter met geestelijk gehandicapten omgegaan. Honderd jaar geleden 
kon het gebeuren, dat een epilepticus naar bij voorbeeld Den Dolder op 
de Utrechtse Heuvelrug ging en vervolgens zijn leven lang in die inrichting verbleef. De 

wedstrijd was een hele belevenis daar temidden van de enthousiaste supporters, de 
patiënten en nu cliënten, te spelen tegen de verplegers. Je hoefde zelf geen balletje op 

te rapen ! 
Het bovenstaande gaat over, de tijden zijn veranderd. 
 

Liefhebber.  

Lastig spelen met  

een kogel aan je voet. 
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Spelers: 

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

Teunis Buijzer 
Klasse/poule:  
5de  klasse/poule C 

Speelavond: 
Vrijdag 
 

 
 

 
MTTV 3 Sliedrecht 6. 
Aangezien Wim last heeft van een tenniselleboog is het aan Theo, Lex en Teunis om de 

komende weken de kastanjes uit het vuur te slepen. 
Het begon vrijdag tegen Sliedrecht Sport 6. Theo, al een paar weken uit vorm, had 

geen moeite met de dame in het gezelschap: Tineke. Net zo makkelijk won Lex zijn 
partij en verloor Teunis. Dit alles in 3 games. Omdat ook het dubbel verloren ging werd 
de pauze met een stand van 2-2 bereikt.  

 
Na weer drie partijen in 3 games was de stand 3-4 en restte nog 3 wedstrijden om de 

stand om te buigen. Lex begin daarmee door van de sterkste (Bert) te winnen in 4 
games en ook Teunis won zijn eerste partij sinds maart. Theo 
jammer genoeg sloeg geen pepernoot en verloor kansloos in 3 

games.  
 

Met een stand van 5-5 konden we al om 22.45 aan het bier; 9 van 
de 10 wedstrijden in 3 games zorgden hiervoor. Blijkbaar ging dat 
voor Tineke en Lex nog niet snel genoeg want zowel Tineke als 

Teunis gaven in hun partij al na 2 games de hand aan de tegenstander omdat ze 
dachten dat het afgelopen was. 

 
TTVA 4-MTTV 3(31,8 km/28 min.) 

Gerrit, Jeroen en Wim waren onze tegenstanders in Alblasserdam. Een team waar we 
al vaker tegen gespeeld hadden. Ton kenden we wel maar speelde alleen in het dubbel 
mee. Theo begon door met 5 games van Gerrit te winnen. Lex verloor van Jeroen in 5 

games. Teunis moest nog wennen en had geen kans tegen Wim. Na weer verlies van 
het dubbel was de stand bij de pauze 3-1. Geen best begin.  

 
Na de pauze was Theo aan de beurt tegen Jeroen. Met een 2-0 voorsprong leek er 
geen vuiltje aan de lucht voor Theo maar de 3e en 4e game gingen verloren en in de 5e 

game ontbrak de energie om de partij naar zich toe te trekken. Teunis begon er een 
beetje in te komen en won zijn 2e wedstrijd met 5 games van Gerrit. Lex speelde 

daarna zijn beste wedstrijd van de avond door van Wim, die pas 1 wedstrijd verloren 
had, in 4 games te winnen. Jeroen had geen moeite met Teunis en we wisten dus al 
dat de laatste twee wedstrijden gewonnen moesten worden om nog gelijk te spelen. 

Theo moest tegen Wim maar ondanks forse tegenstand ging de partij toch naar Wim. 
Lex tenslotte maakte zijn goede vorm waar door de laatste partij naar zich toe te 

trekken.  
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Vervolg: najaarscompetitie senioren 2014. 
Met een 4-6 verlies gingen we weer huiswaarts. Door 5 partijen in vijf games te spelen 

was het al 24.00 toen we de laatste wedstrijd gespeeld hadden. Weer een argument 
om tegen de samenvoeging met WEST te stemmen 

 
Theo Vogelaars 

Talani 4 – MTTV 3(17,4 km/22 min.) 

Op naar de revanches van de thuiswedstrijd(uitslag 7-3). Uiteraard had het Talani 
team, met Bibi Terlouw, Marianne Westhoek en Jan Bel, 

dezelfde instelling.  
Wim dacht dat z’n tennis elleboog weer voldoende hersteld was 
om deze klus te klaren. 

 
Tegen Bibi viel dat direct al tegen. Na een voorzichtig verlies 

van 2 x 8-11 een 11-9 winst maar vervolgens een kansloze 5-
11. Bibi heeft haar uit verlies tegen mij weer rechtgezet. 
Theo, nog steeds niet op zijn oude niveau, won zonder 

noemsenswaardige problemen met 11-7,11-7 en 11-4 van Jan. 
Een opsteker voor hem. 

Teunis moet nog in zijn specifieke ritme komen. Marianne vrat hem op met 11-3,11-6 
en nogmaals 11-3.  

Het dubbelduo Theo/Wim had het tegen Bibi en Jan niet echt moeilijk. Het was voor 
beiden weer even wennen om het “ik geef aan jij slaat hem af” ritme te vinden. Met 
een 1ste game winst(11-9, vervolgensverlies met 6-11 was daarna het juiste ritme 

gevonden(11-7 en 11-9). 
 

Na de rust Wim tegen Jan. De blessure  bleek geen belemmering meer om er voluit 
tegen aan te gaan. De 2 games voorsprong(11-7 en 11-8) is voor Wim geen goe4de 
motivator. Prompt weer verlies met 9-11. Daarna herpakken 11-7)want een 5de is 

tegen Jan om moeilijkheden vragen. 
Teunis maakte het Bibi in zijn partij nog behoorlijk lastig. Na 5-11 en 10-12 winst 11-

8. Zou het dan toch gebeuren? Nee dus. Bibi ging er voor staan en plaatste Teunis 
letterlijk met 5-11 naar verlies. 
Theo zou tegen Marianne moeten scoren om nog zicht op een 5-5 stand te houden.De 

gehoopte stijgend lijn zou dit rechtvaardigen. De 1ste game nipt verlies met 12-14. 
Daarna winst met 8-11. De kansen waren er maar Theo kon ze niet in reslutaat 

omzetten. Helaas verlies met 7-11 en 9-11. 
De laatste wedstrijd van Teunis tegen Jan was weer ouderwets spectaculair. Met lange 
rally’s, vele smashes en uitdagend spel sleepte hij er een 5 gamer uit. Na 5-11, 11-

8,11-6, 7-11 en 6-11 moest hij toch buigen voor Jan. Jammer maar goed gespeeld(niet 
onbelangrijk). 

Wim had zich voorgenomen van Marianne te gaan winnen. Het ging niet gemakkelijk 
maar in 3 games was het met 11-8,11-8 en 11-9 toch snel bekeken. 
In laatste partij van Theo tegen Bibi ging het om een gelijkspel voor MTTV of winst 

voor Talani. Er werd geknokt om iedere punt. Beiden gingen zowel in volledig in de 
verdediging als fel in de aanval. Uiteindelijk was het Bibi die met 9-11,11-9,11-8, 6-11 

en11-5 de 6-4 overwinning voor Talani binnenhaalde. 
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Vervolg: najaarscompetitie senioren 2014. 
Het was weer een ouderwets sportieve en zeker na afloop gezellige avond waarbij werd 

afgesproken vóór de zomerstop nog de (uitgestelde) vriendschappelijke wedstrijd in 
Nieuwpoort te spelen. 

 
MTTV 3 – VCS 4. 

Omdat de A27 dicht was is de wedstrijd tegen VCS4 van 26 september 

pas vrijdag ingehaald. Er stond ook nog een normaal geplande 
wedstrijd tegen Talani op het programma waardoor we twee dagen 

achter elkaar een competitiewedstrijd moesten spelen. Voor Wim zijn 
tennisarm was dat een beetje veel van het goede vandaar dat het team 
deze keer bestond uit Theo, Lex en Teunis.  Het team waar we tegen 

speelden bestond uit Arie, John en Frank waarvan Frank in ieder geval 
een oude bekende was. Theo begon tegen Arie voortvarend en won 

makkelijk met 3-0. Bij Lex leek het of de vakantie op Tessel nog in het hoofd zat want 
binnen de kortste keren was het 2-0 voor de tegenstander. Gelukkig herpakte hij zich 
en trok de 5-de game met 11-6 naar zich toe. Teunis had geen kans tegen Frank. Het 

dubbel begon zoals alle keren als Theo en Lex dubbelden. Binnen no time met 2-0 
achter. Maar de nodige concentratie en de wil om niet voor de derde keer te verliezen 

deed de partij kantelen en uiteindelijk wonnen Lex en Theo voor de eerste keer deze 
ronde het dubbel. Met een stand van 3-1 werd begonnen aan de pauze. 

Na de pauze speelde Lex tegen Arie en met 3x 11-6 won hij makkelijk. Theo moest 
daarna tegen Frank en ondanks dat het ritme weer een beetje terugkwam lukte het 
Theo niet om de partij naar zich toe te trekken. 3-1 verlies was het resultaat. Teunis 

speelde tegen John een sterke partij en won met 3-1. Daarna moest Lex tegen Frank 
en toen bleek wel dat Frank een sterke tegenstander was. 3-0 voor Frank en geen 

enkele kans voor Lex. Winst van Theo en Teunis deden tenslotte de wedstrijd in een 7-
3 winst eindigen. Voor Theo was het de eerste keer deze ronde dat hij twee partijen 
won en Teunis maakte het verlies van donderdag meer dan goed door in 5 games te 

winnen van Arie. 
 

Theo Vogelaars 

MTTV 3 – Dordrecht 6. 
De uitslag van de uitwedstrijd was 2-8. Ieder punt zou in deze wedstrijd welkom zijn. 

Alhoewel degradatie niet aan de orde is(wij spelen al in de onderste poule) onderaan 
eindigen is niet leuk dus de beuk er in…….dachten wij. 
Lex mocht deze keer openen tegen Bauke. De games leken op een strak gepland 

schema: 11-8, 8-11, 7-11 en 11-7. Dus moest de 5de game de uitslag bepalen. Een 
gelijk opgaande strijd waarbij Bauke uiteindelijk met 13-11 het 1ste wedstrijdpunt 

mocht laten noteren. 
Wim had het tegen Annelies behoorlijk zwaar. Gestart met een 11-7 maar vervolgens 
een 7-11 schiet niet op. Zeker niet als daarna de 5-11 en 7-11 op het 

wedstrijdformulier stond.  
Ook Teunis had zijn dag niet tegen Henk Blom. In 3 games van 5-11,5-11 en 7-11 

walste hij over Teunis heen. 
Het dubbel van Lex en Wim tegen Bauke en Henk was drama. In no time was de partij 
met 4-11, 6-11 en 4-11 afgelopen. Geen schijn van kans. Het begon er donker uit te 

zien. 
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Vervolg: najaarscompetitie senioren 2014. 
Na de thee wedstrijd nr. 5 en nog geen punt. Wim tegen Bauke. De wil was er maar 

het resultaat niet. Na 7-11, 8-11 en een hoopgevende 11-9 volgende een 
uitputtingsslag die in 17-19 eindigde.  

Lex hield het tegen Henk redelijk bij(7-11,9-11 en 11-9) maar in de 4de game was het 
klaar. Lex kon nog net de eer redden(1-11). 
Teunis had tegen Annelies zijn gebruikelijke spectaculaire partij. 

Hij begon met verlies(7-11) maar wist het zijn tegenstander met 
12-10 en 11-9 knap lastig te maken.  

Helaas de 4de verlies(8-11) maar in de 5de gloorde er hoop. 
Annelies wist tenslotte met degelijk en gedoseerd spel met 12-10 
de winst te pakken. Zoals vaak gezegd: het had ook andersom 

kunnen zijn. Als we nog een paar punten wilde pakken moest het 
in de laatste 3 partijen zijn. 

Met die wetenschap begon Wim aan zijn laatste partij tegen Henk. Het werd een 
ouderwets gevecht . Met 12-14 en 13-11 was de toon gezet. Vervolgens een 
spannende game(13-15) en een verliezende laatste met 9-11. Nog 2 kansen voor de 

eer. 
Ook voor Teunis zijn laatste kans op een punt. Bauke begon sterk en mepte 6-11 en 5-

11 Teunis op een 0-2 achterstand. Voor Teunis geen reden om het op te geven. Sterk 
terugkomend met 11-9 en 11-9 gloorde er toch weer hoop aan de horizon. Helaas ging 

de 5de met 4-11 verloren. 
Zou Lex dan tegen Annelies de eer kunnen redden? Het werd een spannend duel. De 
gamestanden 9-11,11-9, 11-8, 9-11 en 8-11 spreken voor zich. Maar alle inspanning 

was toch voor niks. Verlies met 0-10. Een uiterst gevoelige nederlaag. 
Gelukkig was het resultaat van de 1ste helft van de najaarscompetitie nog ruim 

voldoende om niet onderaan te komen staan. 
 
VCS 4 – MTTV 3(17,8 km/20 min) 

De brug bij Gorinchem was open dus voor ons geen probleem om in Sleewijk te 
komen. Lex, Teunis en Wim waren onderweg tot de conclusie gekomen dat er punten 

gehaald konden worden. De tijd zal het leren. 
Wim mocht openen tegen John Nieuwenhuizen. Het werd, zoals gebruikelijk, weer een 
lange partij. Na 11-7, 8-11, 7-11 en 11-9 moest het in de 5de game beslist worden. 

Ondanks serieus spel(lees rustig spel) van Wim verlies met 9-11.  
Lex had het tegen Arie den Boef niet makkelijk. De start met 11-6, 4-11, 5-11 en 11-7 

resulteerde ook hier in een 5de en beslissende game. Lex toonde karakter door tegen 
de goed spelende Arie met 11-7 te winnen. De stand was weer gelijk getrokken. 
Teunis had geen schijn van kans tegen Frank den Outer. Met 2-11, 6-11 en 5-11 was 

het snel over en uit. 
Het dubbel Lex/Wim moest tegen John en Frank tot het uiterste gaan. Het juiste 

samenspel werd pas na 10-12, 12-10 en 13-11 gevonden. De formule “opvangen en 
afslaan” had in de 4 en 5de game succes. Winst met 11-5 en 11-3. 
Na de thee mocht Wim tegen Arie aantreden. Inmiddels was duidelijkl dat Arie een 

klasse beter speelde dan thuis tegen ons. De 11-3 in de 1ste game was dan ook een 
mooie start. Daarna een terugval met 12-14 om vervolgens door te stomen naar 11-8 

en een taaie 12-10. 
Teunis kon in zijn 2de partij tegen John zijn ritme nog niet vinden. Ook hier in 3 games 
verlies(5-11,6-11 en 3-11). 

Frank was vervolgens tegen Lex goed op dreef. Met 11-7,8-11, 11-8 en 11-4 had Lex 
geen antwoord op het snelle spel van Frank. 
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Vervolg: najaarscompetitie senioren 2014. 
Teunis trok zich niets aan van de in goede doen zijnde Arie. Verloor hij zijn 2 partijen 

tot nu toe in 3 games nu rolde hij Arie met 11-6, 12-10 en 11-5 vlot op. Het Teunis 
spektakel kwam er toch! 

Wim tegen Frank was evenwichtig maar wel verlies. De gamestanden 11-7,11-7, 7-11 
en 11-7 waren een afspiegeling van het spel: degelijk en m et regelmaat onbesuisd. 
Lex kon tegen Jophn de 5-5 scoren. Het bleek met 11-8, 11-9 en 11-4 een eitje te zijn. 

Een gelijkspel schiet eigenlijk niet veel op maar is wel mooi meegenomen. 

 
Sliedrecht 6 –MTTV 3(24,3 km/28 min) 

In de sterkste opstelling naar Sliedrecht. Dit moest toch punten 
opleveren(die we 
ondertussen best hard nodig hebben). Ook nu weer een 

verrassende ontknoping. 
Wim begon tegen Corné Ligthart (weer) met een lange partij(5 

games). Het werd 
letterlijk een uitputtingsslag. Na veel smashes en van beide 
kanten goede returns 

moest na 11-5, 5-11, 12-10 en 7-11 de beslissing vallen. In 
deze spannende game kon 

Wim met 8-11helaas niet tot winst komen.  
Ook Theo kon het tegen Pieter van de Graaf niet redden. Met 

kansloos verlies van 2-11 

en 1-11 was de 11-9 verrassend maar de 8-11 weer teleurstellend. 
Lex toonde tegen Bert Baardman veerkracht door de achterstand na 7-11 en 8-11 in 

winst om te buigen(11-6, 11-9 en een knappe 13-11). Onze eerste punt was binnen. 
Omdat de hartslagmeter van Wim grote schommelingen constateerde gingen Theo en 

Lex tegen Corné en Pieter dubbelen. Geen schijn van kans. Na 3 games(9-11-,5-11 en 
6-11) zaten we aan de thee. 
Na de pauze waren er mooie partijen in 4 en 5 games maar geen punten. 

Samenvattend: 
We hebben lekker gespeeld maar geen punt meer gehaald.  

De 1-9 komt hard aan maar we zijn inmiddels wel wat gewend en kunnen nog steeds 
een stootje hebben.  
 

MTTV 3 – TTVA 4. 
De laatste wedstrijd van de najaarscompetitie. Het team uit Alblasserdam kwam met 

Wim Verschoor, Gerrit Verhaar en Henk Mes. Een sterke opstelling. Gelukkig konden 
wij niet meer degraderen en TTVA geen kampioen meer worden. Het werd dus een 
open wedstrijd. Bij ons viel René Vermeer voor Theo in. 

 
Wim had tegen Wim geen schijn van kans. Veel aanvallen en op z’n tijd rustig 

verdedigen/opbouwen had geen affect. Met 5-11, 4-11 en 6-11 was de partij snel 
afgelopen. 
Lex deed het tegen Gerrit iets beter maar verloor uiteindelijk ook, maar 

wel in 4 games(9-11, 11-9, 3-11 en 7-11). 
René had het spel van Henk snel onder controle. Met mooie lange rally’s 

stoomde hij in 3 games(11-8, 11-8 en 11-2) op de overwinning af. 
Het dubbel Lex/Wim was niet op dreef. Met 7-11, 8-11 en 5-11 was de 
thee snel in zicht. 
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Vervolg: najaarscompetitie senioren 2014. 
Lex had het vervolgens tegen Wim moeilijk maar wist de partij met 11-9, 12-10 en 11-

8 naar zich toe te trekken. Een knappe overwinning. 
Wim had tegen Henk 4 games nodig om een punt binnen te halen. Vooral de 4de was 

zeer spannend. Met een krappe 12-10 was het wedstrijdpunt toch binnen. 
René had aan Gerrit een hele, maar geen vette kluif. Verlies is 4 games met 3-11, 8-
11, 11-5 en 9-11. 

Lex had geen enkel probleem met het solide spel van Gerrit. De standen 11-9, 11-3 en 
11-5 gaven de krachtsverhoudingen dan ook goed weer. 

René deed het tegen Wim prima maar kwam toch tekort. Een mooie partij maar met 7-
11, 14-16(!) en 8-11 verliezen is geen schande. 
Wim moest als laatste tegen Gerrit. Al gauw was er met 7-11 en 1-12 de beke3nde 0-2 

achterstand. De koude oorlog opmerking(mijn favoriete stand) werd weer in de strijd 
gegooid. En zowaar, deze keer lukt het met 12-10(krap), 11-5 en 11-7. 

De 5-5 stand was een goede afspiegeling van de avond. 
Wij zijn uiteindelijk nog als 4de in de poule geëindigd. 
 

Team 3 wenst iedereen een gezond en sportief 2015! 
 

Wim de Vries 
 
EEN WITTE KERST 

Er was eens een man die het kerstfeest grondig 
wilde vieren.  
Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande 

langs het plafond de rode papieren slingers die 
daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een 

van die rode bellen, die opgevouwen weinig 
lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. 

Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang 
over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, 
maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord 

stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er 
tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. 

Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de 
keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld 
binnen. 

 
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." Maar omdat hij het toch gedaan 

had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. "En nu gaan we niet alleen 
smullen," zei de man, " we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is." En hij 
las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar 

het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, 
want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld. 

 
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij 
gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar 

het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer 
voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan 

de mond bracht, verstoord weer op zijn bord. 
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Vervolg:een witte kerst. 
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de 

kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. 
 

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij 
hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat 
heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar 

een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een grote drift bevangen. 
"Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de deur 

hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem 
en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets 
gebeurd, maar ik weet niet wat."  

Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog 
juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was. 

 
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die 
twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte 

Kerst.  
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg 

maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was 
ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel 

prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele 
nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren. 
 

Redactie. 
 

 
 

Spelers: 

René Vermeer(aanvoerder), Richard de Rijk, Truus de Goeij 
en Arie Verduin 

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

Woensdag 
 

 
 
 

7 oktober 2014 

Merwestad 5 – MTTV 4 door onze reporter Richard 

Vanavond mochten we bij de vroege vogels van de competitie een balletje slaan. Reeds 

om 19:30 werden we verwacht. 
Truus en Arie waren net voor mij gearriveerd en nadat ik de bus had geparkeerd werd 

door de beveiligingsmedewerker de weg geduid. Via een ingenieus lijnenstelsel (leek 
het Erasmus wel) kwam ik bij de kleedkamer. Hier was Arie zich al aan het omkleden 
en even later gingen we kijken wie vanavond onze tegenstanders zouden zijn. Dit team 

heeft leden genoeg voor twee teams, dus weet je het maar nooit. 
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Vervolg: najaarscompetitie senioren 2014. 
Deze keer waren het Gerard Revenich, Ger Blaak en Desmon 

Monissen. De wereld blijkt klein te zijn want Ger blijkt de opa te zijn 

van een leerling die bij Caroline in de rebound zit! Voorheen speelde 

dit team 7e en later 6e klas, door de opheffing van de klassen, spelen 

ze nu 5e klasse. 

 

We doen het vanavond dus een beetje rustig aan, maar daar schuilt 

wel een gevaar in. Te rustig kan wel eens betekenen, dat je te veel 
gaat knoeien (of dat je gewoon niet goed genoeg bent om op halve 
kracht een partij te spelen). Arie mag beginnen tegen Gerard. Doordat 

we in het begin met een fineroller het formulier hebben ingevuld en 
later met een balpen de stand hebben overgetrokken, is niet te ontcijferen wat precies 

de gamestanden waren, maar wel dat het 1-3 werd voor Arie, Truus had nog minder 
moeite met Ger, 0-3. Daarna mocht ik het proberen tegen Desmond. Op de halve 
kracht waar ik mee begon, kwam ik op 2-0 achterstand. In de derde game werd het 

toch nog vrij moeizaam 8-11, waarna ik daarna wat scherper bleef en de laatste twee 
games met 5-11 won. Het dubbel van Arie en Truus liep goed, al werd er wat onnodig 

een game weggegeven. 0-4 dus en zonder rust gingen we verder want om 11:00 gaat 
het licht uit. 
 

De rest van de partijen werden allen gewonnen, de meeste in 3 games, een enkeling in 
vieren. Het niveau verschil was te groot om echt spannende wedstrijden te kunnen 

spelen, wel bleef de sfeer erg goed. 
Na afloop dan ook wat gedronken in de kantine en wat promotiewerk verricht voor het 
ELAR toernooi. Met de tien punten zullen we deze week wel weer wat stijgen denk ik. 

 
Over twee weken tegen Lekpongers zal het ongetwijfeld weer een stuk lastiger zijn en 

op halve kracht is er dan niet meer bij. 
 

21 oktober 2014 

Lekpongers 2 – MTTV 4 door Arie die eindelijk een thuiswedstrijd 
speelt!! 
Inderdaad, vanavond was het weer eens tijd voor mij om de enige thuiswedstrijd te 
spelen deze competitie in “Het Spant” te Ameide. Lopend naar de sporthal en natuurlijk 

regende het weer. Truus had een lift geregeld en werd door Ilse netjes afgeleverd. 
Richard kwam uiteindelijk ook naar Ameide en waren we compleet om de wedstrijd 
tegen, het altijd lastige, Lekpongers 2 te beginnen. Gerrit, Willem en Erik waren de 

tegenstanders vanavond, Martin was thuisgebleven. Zoals gebruikelijk in Ameide 
beginnen we de avond op 2 tafels tegelijk.  

 
Truus begint tegen Erik Mulckhuyse en verliest helaas in 4 games, Arie speelt zijn 1e 
wedstrijd tegen Gerrit Molenaar, de wedstrijd wordt uiteindelijk in de 5e game beslist 

met 11-5 voor Arie, Richard speelt vervolgens zijn 1e wedstrijd en won vrij gemakkelijk 
van Willem Veenvliet. Toen was het tijd voor Arie en Truus om de dubbel te spelen 

tegen Gerrit en Erik, het was een spannende wedstrijd 10-12, 11-7, 11-7 en 8-11 en 
dus moest er een beslissend 5e game aan te pas komen, 
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Arie en Truus wonnen deze uiteindelijk knap met 12-10, we gaan rusten met een 

verassende voorsprong van 3-1.  
 

Na de pauze weer gelijk op 2 tafels, Truus tegen Gerrit, ook dit werd weer een 
spannende partij waarin Gerrit uiteindelijk won in de 5e game met 11-8. Richard won 
ook knap zijn 2e partij van de avond in 3 games van Erik. Tussenstand 4-2 voor ons. 

Intussen waren onze “supporters” Ilse en René gearriveerd en daarna kon het niet 
meer mis gaan, alles resterende partijen werden door ons, vrij makkelijk, gewonnen 

zodat we uiteindelijk met een 8-2 overwinning onder de douche gingen. Volgens mij 
was dit voor ons een historische overwinning in, en tegen Ameide.  
Ondanks alles was het na de wedstrijd weer erg gezellig en na wat gegeten en 

gedronken te hebben gingen we weer tevreden naar huis. 
 

29 oktober 2014  
MTTV 4 – Dordrecht 5 door verslaggeefster Truus 

Dordrecht 5 altijd een lastige tegenspeler voor ons. We hebben 

regelmatig het gevoel dat het ons net niet meezit. En dat is ook 
deze keer weer het geval.  

 
Truus begint tegen Michel de Koning. Ze geeft aardig partij weet 

zelfs een game te winnen maar daar blijft het ook bij. Dan Arie 
tegen Gijs Wapperom, een moeizame strijd die uiteindelijk in 5 
games door Arie wordt gewonnen. Dan René tegen John v.d. 

Muijsenberg, ook dit is weer strijden het gaat om en om en 
jammer genoeg trekt René aan het kortste eind. Verliest in 5 

games. De dubbel wordt eenvoudig verloren door Arie en Truus. Gewoon 0-3. Na de 
pauze Arie tegen Michel, een zinderende strijd in de vijfde game staat Arie met 10-4 
voor. Gelopen strijd zou je denken. Het onmogelijke gebeurd…..hij verliest met 10-

12!!!!!  Oei, die is boos op zichzelf. Dan Truus tegen John, wint gelukkig makkelijk in 3 
games. René tegen Gijs, weer spannend, weer 5 games en weer verloren. Arie tegen 

John, eenvoudig gewonnen in 3 games. René tegen Michel en wéér een kraker, in de 
vijfde game met 9-5 voor en verloren met 9-11. En als laatste Truus tegen Gijs. Truus 
heeft totaal niets in te brengen. 0-3 voor Gijs. Een lange speelavond met 5 vijf gamers 

waarvan er maar één naar MTTV is gegaan. Een verlies van 3-7. 
 

Hopelijk hebben de heren tegen Papendrecht meer succes. 
 
6 november 2014 

Papendrecht 10 – MTTV 4 door onze reporter Richard 

Wedstrijd nummer 8, uit tegen Papendrecht, altijd een zware klus. De thuiswedstrijd 
hadden Arie, Truus en ik met 2-8 verloren, dus waren er wel wat revanche gevoelens. 

Jan van Dalen, Johan Deumer en Henk Vermeij zouden daar echter niet zomaar aan 
mee willen werken. Dit keer was Truus thuisgebleven en was René met Arie 

meegereden. Ze wilden weer eens niet mij oppikken uit Ridderkerk, dus had ik zelf de 
“bus” maar weer gepakt.  
 

René mocht starten tegen Henk en dit was gelijk al een spannende pot. Henk won de 
eerste twee maar de derde ging met 10-12 naar René. Henk speelde heel sterk en 

René trol zich aan dat niveau op.  
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Ook de vierde was heel spannend, maar Henk was uiteindelijk iets gelukkiger en won 

met 11-9. Aan Arie de taak om de stand gelijk te trekken tegen Johan. Johan heeft 
altijd een lastig spel met de snelle vlak boven de tafel gepakte backhands. Arie had het 

daar geregeld moeilijk mee, maar gaande weg begon hij er aan te wennen en kon hij 
zijn eigen vlammende backhand in stelling brengen. Na de eerste twee games eerlijk te 
hebben verdeeld, kreeg Arie toch de overhand met 8-11 en 6-11. Hierna wilde ik er 

tegen Jan in ieder geval een spannender pot van maken als in de thuiswedstrijd, toen 
Jan me een gevoelig pak slaag gaf. De eerste game ging gelijk op maar aan het einde 

van de game pakte ik de belangrijke rally’s. Na de 8-11 had ik meer zelfvertrouwen en 
door goed te letten op het gebruikte rubber (zwart is anti) kreeg ik grip op zijn spel en 
kon ik mijn eigen spel opleggen, de tweede game won ik dan ook met 5-11.  

De derde game wijzigde Jan zijn spel en speelde hij wat aanvallender. Hierdoor had ik 
minder tijd en daar had ik even geen antwoord op dus 11-9.  

In de vierde game speelde ik weer met meer druk op de backhand van Jan en was het 
met 3-11 een verrassende zege.  
Met de 1-2 voorsprong gingen Arie en René met veel zelfvertrouwen het dubbel in. Dit 

werd de eerste 5 gamer van de avond met op en neer gaande kansen.  
De opstelling was hiermee van belang, want na verlies in de 1e en 3e, werd er 

gewonnen in de 2e en 4e game. De vijfde werd een echte kraker, die in het voordeel 
van ons werd beslist met 10-12. Een 1-3 voorsprong met de pauze, al een punt meer 

als in de vorige wedstrijd, terwijl de tegenstander goed in vorm was!  
 

Johan en René trapten na de pauze af en René had een goede 
start met 9-11. De 2e game ging lang gelijk op, Maar Johan 

was wat gelukkiger met 12-10. Helaas wist Johan ook de 
volgende 2 games te winnen met 11-8 en 11-5. Hierna moest 

ik tegen Henk. Meestal werkt mijn vaste tactiek tegen Henk 
prima, dus was ik maar half gewaarschuwd door Henks goede 
spel tegen René. Dat je startinstelling heel belangrijk is bleek 

goed uit de eerste game. Henk overrompelde me met 11-7. 
De tweede game was een spiegelbeeld van de eerste, ik 

kwam in mijn spel en won de 2e met 6-11. De 3e game was 
uiterst spannend en werd uiteindelijk 12-14. Henk starte sterk 

in de 4e game en won die vrij gemakkelijk met 11-6. In de 5e game ging het gelijk op 

maar aan het einde had ik een paar prima ballen en won ik met 8-11. Met afstand de 
zwaarst bevochten zege op Henk. 

Jan en Arie speelden daarna tegen elkaar. Helaas had Arie dit keer geen antwoord op 
het antirubber, waardoor de bal met enige regelmaat wat te hoog terugkwam voor Jan, 

die daar wel raad mee wist. Met 11-8, 11-8 en 11-6 werd het 3-4. Mijn laatste 
wedstrijd tegen Johan leek qua punten nog wel spannend (11-8, 12-10 en 11-6), maar 
ik had nooit het gevoel een kans te hebben. Met 4-4 op het scorebord was het aan  

 
René om te kijken of hij zijn goede spel met een winstpunt tegen Jan kon bekronen. In 

de 1e game kreeg René niet veel grip op het spel van Jan, maar na de 11-3 ging het in 
de 2e een stuk beter. Het werd 11-7 en dat gaf hoop voor de derde. Helaas wilde Jan 
niet meewerken en werd de laatste game ook 11-3. Aan Arie de zware taak om er nog 

een gelijkspel uit te slepen. Op voorhand zag het er niet zo best uit, want hoewel Arie 
goed speelde, was Henk echt in topvorm. 
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De start van Henk was uitstekend, regelmatig werd Arie uit gecounterd. Henk nam 

regelmatig de aanval over en gaf Arie niet veel kans., Werd het in de eerste game nog 
11-9, de 2e ging met 11-6 naar Henk. 

Arie was nu echter warm en kwam sterk terug met 7-11. In de 4e game had Henk even 
geen antwoord meer en was elke bal van Arie raak. Na de 1-11 volgde een 
spectaculaire 5e game. Met veel lange rally’s werden om en om punten gescoord. 

Uiteindelijk trok gelukkig voor ons Arie aan het langste eind met 10-12.  
Aan het einde van de gezellige avond, stond er 5-5 op het wedstrijdformulier. Een 

mooie uitslag, waar zeker tevreden mee waren. 
 
20 november 2014 

Tavernie 4 – MTTV 4 door verslaggever René 
Vanavond hoeven we niet ver, we 

mogen naar Nieuwland. Als Truus 
en René aankomen worden de 
tafels nog neergezet en krijgen 

we te horen dat de derde man 
van Tavernie wat later zal 

komen, wat niet geeft want ook 
onze Richard zal er niet op tijd 

kunnen zijn. Vanavond is een 
belangrijke wedstrijd voor de 3e 

plaats in de poule. De nummers 1 en 2 hebben zich al duidelijk afgesplitst, maar de 

nummers 3, 4 en 5 staan nog redelijk bij elkaar.  
 

De eerste wedstrijd Theresia Boer tegen Truus, een mooie gelijk opgaande wedstrijd 
welke pas in de laatste game wordt beslist. En die laatste game gaat met 7-11 naar 
Truus, dus meteen al een 0-1 voorsprong. Daarna Marja de Gans tegen René, Marja 

staat lekker haar eigen spelletje te spelen en ik geef ze ook prachtig aan haar voor. Na 
afloop van de wedstrijd zegt Marja dan ook “Lekker tegen je gespeeld René”. Tja dat 

zeg je toch niet tegen iemand die je net met 3-0 hebt afgedroogd ? Daarna de 
“laatkomers” Frank Treuren tegen Richard, Richard is net binnen en moet eigenlijk nog 
warm worden maar wint toch vrij makkelijk van Frank in 3 games. Dan het dubbel 

tussen Theresia/Marja en Truus/René wat een spannende wedstrijd in 5 games wordt, 
waarvan Truus en René de laatste game met 2 punten verschil…. winnen! Een 1-3 

voorsprong bij “de thee”. Daarna Marja tegen Truus, welke ook geen kans heeft. Ook 
hier weer een 3-0 overwinning voor Marja. Dan Theresia tegen Richard, een zeer mooie 
en spannende wedstrijd welke Richard in 5 games weet te winnen. Frank tegen René, 

weer winst voor MTTV deze keer in 5 games. We staan inmiddels met 2-5 voor, dat 
gaat goed voor de 3e plek in de poule. Maar helaas worden de volgende 2 wedstrijden, 

Marja tegen Richard (Richard weet nog wel de eerste game van Marja te winnen 
vanavond) en Frank tegen Truus verloren. Daarna als laatste wedstrijd van de avond 

nog Theresia tegen René, een 0-3 overwinning.  
 
Dus al met al sluiten we deze wedstrijd met een 4-6 winst af.  

 
Spraakmakende uitspraken: 

 Simpel is het moeilijkst. 
 Soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt 
 Je gaat het pas zien als je het door hebt 

 Ik hou van werken zolang het werken is waarvan ik hou. 
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26 november 2014 

MTTV 4 – Merwestad 5 door verslaggever René 
Vanavond komt Merwestad 5 op bezoek, het team wat doordat er in district Dordrecht 

geen 7e en 6e klasse meer bestaat in de 5e klasse is ingedeeld. Onze eerste wedstrijd 
tegen dit team hadden we met 0-10 gewonnen, kijken wat deze avond gaat brengen. 
Gerard Revenich, Ger Blaak hebben we in de vorige wedstrijd ook al tegen gespeeld, 

als invaller uit Merwestad 3 hebben ze Ulrich Wijbers meegenomen. Vanavond spelen 
bij ons Truus, Richard en René. 

 
Het klasseverschil is ook deze avond weer duidelijk, we winnen al onze partijen tegen 
Gerard en Ger in 3 games, maar helaas verliezen we allemaal van de invaller Ulrich 

Wijbers. Dus een 7-3 overwinning. Waardoor we dit seizoen 3e zijn geworden in deze 
poule. Na afloop nog even wat gedronken en gesproken over de samenvoeging tussen 

de afdelingen Dordrecht en Zuid. Uiteraard zagen de mensen van Merwestad 
voornamelijk voordelen, omdat zij volgend seizoen waarschijnlijk veel leukere 
wedstrijden kunnen spelen tegen ongeveer even sterke tegenstanders. Voor ons is het 

nog even afwachten wat de samenvoeging gaat brengen. Als we erg veel wedstrijden 
tegen teams uit Brielle en dat soort “verre oorden” moeten spelen kan deze 

samenvoeging wel eens een averechts effect hebben en de verenigingen nog meer 
(competitie spelende) leden gaan kosten. 

 
De groeten van MTTV 4 en allen prettige dagen en een gelukkig Nieuwjaar!!!! 
 

Lekpongerstoernooi, Ameide. 
Dinsdagavond 9 december 2015. Rond 19.10 uur gaat mijn 

mobiel. Piet Copier aan de lijn. Wim ga jij naar Ameide? 
Natuurlijk Piet. Kan ik meerijden? Natuurlijk Piet, geen 
probleem. Kan je dan ook Ruud ophalen? Natuurlijk Piet, geen 

probleem. Kortom: rond 19.30 uur zat mijn toch al niet al te 
grote auto vol want met Truus had ik al afgesproken haar ook 

op te halen. Een strak begin van de avond. 
Na het inchecken kon Willem Veenvliet, plaatsvervangend 
organisator voor de zieke Gerrit Molenaar, de poule indeling(6 

tafels) bekendmaken en het startschot geven. 
Het systeem was bijzonder eerlijk(mag ook weleens gezegd 

worden we waren tenslotte in Ameide): per competitieklasse 2 
punten verschil met een maximum van 5 punten.  
Voor mij persoonlijk had het puntenverschil nog wat opgeschroefd mogen worden. 

Lekker gespeeld maar uiteindelijk geen wedstrijd gewonnen. De eerlijkheid gebied mij 
te melden dat ik tegen Marja van Tavernie met 0-0 begon maar ook uit die partij geen 

winst kon halen.  
 
Uiteindelijk ging de finale tussen Henk de Gans en Jeroen Peek. Het werd een 

titanenstrijd. Na de 5de game mocht Jeroen Peek de felicitaties en beker in ontvangst 
nemen. Uiteraard werd dit in 3de helft uitvoerig in de Ameide-Meerkerk sfeer 

geanalyseerd. 
 
Het was weer een ouderwets sportief en gezellig toernooi.  

 
 

Wim de Vries 
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Net- en kantballen  

 

Het stukje over de 80-jarige Lex Karamoy deze zomer 

in het Algemeen Dagblad, waarin sprake was van de 

ingestudeerde kantbal brengt het nodige terug in de 

herinnering over de kant- en netballen. 

Het verhaal is trouwens net even te mooi om waar te 
zijn. Maar spelsituaties gaan op de lange duur een 

eigen leven leiden en met enige fantasie ontstaat er 
een soort van legendevorming, zeker bij een zo 
kleurrijke figuur als Karamoy. 

 
Ooit behoorden echter die ongelukkige klappen, dat 

soort situaties, niet bij het spel. “Het spijt mij !” bij een netbal was gemeend en de bal 
werd netjes teruggebracht om de tegenstander in de gelegenheid te stellen zich te 
herstellen. Een met een kantbal gemaakt punt werd teruggegeven door de volgende 

serve of gespeelde bal bewust over de tafel te slaan. En oh wee, als een 
onsportieveling zich niet aan deze ongeschreven regels hield. Hij of zij liep grote kans 

te worden genegeerd of doodgezwegen “Het hoorde niet!” 
Bij mijn weten was dit gedrag over komen waaien uit het toentertijd alleen door de 
elite gespeelde lawntennis. Wie van dit laatste woord opkijkt en denkt “Wat is dat ?”, 

nu wordt er gewoon tennis tegen gezegd. 
 

Het spelgedrag is veranderd, het “sorry” wordt maar al te vaak bijna juichend geuit en 
woeste kreten over het tegenpunt als gevolg van een kant- of netbal zijn niet van de 
lucht. Natuurlijk voel je je wel wat gegeneerd, als je veel van dat soort punten scoort, 

maar teruggeven komt tegenwoordig niet meer voor. Je kunt trouwens ook de woeste 
kreten vanwege dat ongelukkige tegenpunt vermijden door het in onze materialistische 

maatschappij zo broodnodige relativeren toe te passen.  
“Kant- en netballen, ach ze horen bij het spel. En je moet je door tegenslag nu 
eenmaal niet laten ontmoedigen !”  

 
Dat brengt mij tegelijkertijd op het laatste aspect van deze zaak. Sporten is er om je te 

ontspannen, het is vaak een uitlaat om je af te reageren, een gezonde bezigheid om 
los te komen van sores !Dus enige acceptatie van kreten mag best worden verwacht in 
het vuur van ons tafeltennisspelletje. 

 
Het wordt pas kwalijk als er met allerlei opmerkingen wordt gemanipuleerd om zo de 

tegenstander uit het evenwicht te halen. 
Liefhebber. 
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