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POLSSLAG 
CLUBBLAD VAN DE MEERKERKSE TAFELTENNISVERENIGING MTTV 

31ste jaargang, jaar 2013, uitgave 03. 
 

 

 
 

In deze uitgave o.a. 

 

 
Het                       moment van het 3de kwartaal 2013. 
     

 
Vaste rubrieken o.a.:  
 Evenementen kalender   

 Jarigen 
 Overzicht adverteerders 

 De voorzitter schrijft 
 Competitie wedstrijdverslagen 
 Competitiestanden  

 Jeugdcorner 
 Uit de bestuurshoek 

 
 
en verder………… 

 Humor 
 Verhalen uit de oude doos  

 Overzicht najaars-senioren competitie 
 Invallerlijst 
 Menereis magazine 

 ELAR najaarstoernooi 
en nog veel meer…………… 

 
 

 

 
Kopij de Polsslag uiterlijk 12 december 2013 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 juni1982. 
 

 

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 
Autofood Meerkerk tankstation      Meerkerk 

Bovekerk feestzaal en evenementen     Meerkerk 
Brughuis, het kleine eeterij                                  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 
Linde de,  dorpshuis zalen voor feesten, etc.              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 
     

 
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. 
 

Koop of informeer bij onze adverteerders! 
 

Kopij uiterlijk 12 december 2013 inleveren bij de redactie  
of per e-mail naar: red_polsslag@hotmail.com 

 

Het ELAR toernooi heeft zich in de afgelopen 
jaren bewezen door een groeiend aantal 

deelnemers. 
 

Het beloofd dus weer een sportieve en 
gezellige dag te worden. 

 

Schrijf je snel in. 

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

Beste allemaal, 

Een aantal van ons heeft de welverdiende vakantie er weer op 

zitten. Het blijkt ieder jaar weer een sport om het vakantiegevoel 

te verlengen. Meestal blijft het beperkt tot een dag of vier. Dit 

jaar is het ons gelukt. De eerste bestuursvergadering van het 

nieuwe seizoen hebben we bij mij aan de campingtafel gehouden doordat we de 

meubels hadden verkocht voordat de nieuwe werden geleverd. Maar met name 

door de enorme PC van de penningmeester, moesten er een aantal op de bank 

plaatsnemen. Dat is weer eens wat anders dan buiten vergaderen. Daar was Wim 

de Vries vroeger altijd wel voor in.  

 

Maar goed, ook dat verlengt de pret maar even. We zijn weer lekker bezig met 

tafeltennis, al moet ik bekennen dat ik zelf mijn eerste bal nog moet slaan. 

Veranderingen met onze kleine op school, onregelmatige diensten van Dianne en 

veel overwerk (oplevering) vallen momenteel net even niet goed. Ik kijk echter uit 

naar de eerste competitiewedstrijd, al zal die voor mij pas 7 oktober zijn. 

De afgelopen bestuursvergadering was er één met gemengde gevoelens. Het 

positieve nieuws is dat we er dit jaar financiëel iets beter voorstaan dan 

verwacht. Grote zorgenkind is het aantal jeugdleden, dat loopt dramatisch terug. 

We proberen dat weer op de rails te krijgen. 

 

Tot slot wens ik iedereen een fijn seizoen en veel leesplezier toe. 

 

Jeroen Peek 

               

 
Steun MTTV en maak kans op mooie (geld)prijzen(zie elders in de Polsslag). 
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28-06-2013  laatste speelavond 
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Agenda en evenementenkalender. 
19-10-2013  ELAR toernooi 
25-12-2013  Geen speelavond 

27-12-2013  Oliebollentoernooi 
01-01-2014  Geen speelavond  

 
Onze jarigen…………………………… 
22-10-2013  Winston van Dodewaard  Meerkerk 
 

07-11-2013  John Barten    Hei en Boeicop 
25-11-2013  Henk Huijzer   Zeist 

26-11-2013  Lisanne Bruijnes   Meerkerk 
 
05-12-2013  Theo Vogelaars   Gorinchem 

19-12-2013  Piet Copier    Meerkerk 
 

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

toegewenst! 

 
 

 

Van de redactie. 
De vakantieperiode is weer voorbij. Het dagelijks (werk) 
ritme is alweer bijna sleur geworden. De crisis blijft 

aanhouden en dat zal iedereen in de portemonnee gaan 
voelen. Zorgelijke tijden waarin sportieve ontspanning een 
“must” is. Tafeltennis is daar een uitstekende sport voor. 

Wij, leden van MTTV, weten dat natuurlijk allang. Probeer dat 
ook eens in je omgeving uit te dragen De contributie is in 

vergelijking met andere sporten laag en de kosten van aanschaf materiaal zeer beperkt. 
Kortom een “low cost” sport met een maximaal sportief en ontspanningsrendement. 

 
Deze inleiding brengt mij naar een toelichting op de inhoud van deze Polsslag. De firma 
Menereis uit Soest is niet alleen DE tafeltennis specialist in Nederland maar heeft ook een 

prettig leesbaar magazine. Hier staan naast aanbiedingen en trends ook allerlei 
interviews en nieuwtjes in. In overleg met de firma Menereis heeft de redactie de 

uitgaven van augustus en september 2013 in ons clubblad opgenomen. Zo blijven we ook 
op een breder vlak op de hoogte van het wel en wee in de tafeltenniswereld.  
 

In de soap rond de exploitatie van het de Linde complex nadert(voor de zoveelste keer) 
de ontknoping. De redactie wenst Corita en Berry veel sterkte in deze voor hen 

spannende periode. Het is te hopen dat er eindelijk duidelijkheid komt. 
 
Ik hoop dat jullie weer met veel plezier de Polsslag zullen lezen. 

 
 

Redactie 
Wim de Vries 
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VANUIT DE BESTUURSHOEK 
De penningmeester met een verzoek: 

Achterstanden betalingen 2013 

 Ik wil iedereen graag vragen te checken of hij/zij de betalingen inmiddels heeft 
verricht na ontvangst van de factuur via de mail en/of door de brievenbus heeft 

gekregen. 
Heb je geen factuur gekregen, laat dit dan even weten via de mail 
penningmeester@mttvmeerkerk.nl 

 
Let op: lidmaatschap is voor een heel jaar, bij opzegging loopt de betaling dus door tot 

31-12-2013. 
 

Richard de Rijk 

 
Bericht van de secretaris: 

Begin van het jaar hebben jullie allemaal een enquête toegestuurd gekregen met het 
verzoek deze in te vullen en te retourneren. 

 
Hieronder volgt de uitslag van deze enquête: 
Verzonden    : 24 

Terug ontvangen   : 19 
Speelt competitie   : 14 

Speelt geen competitie  :   5 
Favoriete avond woensdag :   5 
Favoriete avond vrijdag   : 10  

Geen voorkeur   :   4  
 

Als de favoriete avond vervalt 
Gaat naar de andere avond : 12(3 onder voorbehoud)   
Stopt met competitie spelen :   2 op woensdag en  2 op vrijdag 

Zegt lidmaatschap op  :   3 
 

Bereidheid in te zetten bij acties 
Stroopwafelverkoop  : 14 
Grote clubactie   :   8 

Collectie lopen   :   6 
 

Ideeën: 
 Ledenbetrokkenheid vergroten, iedereen inzetten, nu doet een klein deel alles 
 Actiever advertenties werven en dus ook sponsors 
 Deelname vriendenloterij stimuleren. Is beter dan contributieverhoging (men 

heeft nog kans op een prijs). 

mailto:penningmeester@mttvmeerkerk.nl
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Vervolg: vanuit de bestuurshoek 

 Leden werven op basisscholen (was in het verleden groot succes) 
 Als we toch langs de deur gaan (met bv stroopwafels) reclame in  de vorm van 

gratis 2 keer meespelen. Geldig t/m …. 
 Wil meedenken over hoe je het beste senioren kunt benaderen. 
 Proberen jeugdcompetitieteam te maken. 
 Contributieverhoging 
 Opheffen speelavond 
 Bij de grote clubactie minimale afname van 5 loten door alle leden  (minimale 

afname gegarandeerd) 
 Valt er nog iets te bezuinigen? 

 
Zoals jullie zien hebben we een grote respons gekregen op de enquête. Hier moeten 

we dus gezamenlijk mee aan de slag. 
 

Samenvattend: er is genoeg te doen maar wat we vooral nodig hebben is: 

 
nieuwe (jeugd) leden. 

 
Truus de Goeij. 
 

 
 
 

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. 
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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. 
 

 
Tafeltennis: een sport om te bewegen. 
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Wedstrijdverslag senioren competitie najaar 2013. 
    Spelers: 

Gerard van Buuren(aanvoerder), Ruud Muilwijk, Jan van 

Duijn en Piet Copier   
Klasse/Poule: 
4e klasse/Poule A 

Speelavond: 
Woensdag 

 
 
MTTV 1 – DFC 1  

Na twee maanden zomerreces en maar één training is het zover, 
de eerste competitiewedstijd thuis tegen DFC 1 is een feit. MTTV 

1, het vlaggenschip van de vereniging , speelt dit seizoen in een 
nieuwe samenstelling. Piet en Ruud zijn de nieuwe aanwinsten 

voor het eerste, terwijl Jan en Gerard zijn gebleven.  

Jan mag als eerste het spits afbijten tegen Henk Leenheer. Jan 

heeft zijn vakantie aangegrepen om eens goed te onthaasten. 
Misschien iets teveel, want hij verliest zijn eerste wedstrijd.  

Daarna is het de beurt aan Ruud, die dus vanavond zijn debuut 
maakt in het eerste. Van enige zenuwen is geen sprake en hij 

wint zijn eerste wedstrijd ijzersterk van Karel Hubers. 

De derde wedstrijd wint Gerard vervolgens vrij eenvoudig in drie sets van Stefan le 
Grand. 2-1 voor! 

Jan en Gerard winnen de dubbel van Henk en Karel in vier sets. In de dubbel was Jan 
goed op dreef en sloeg op de juiste momenten de winnende punten binnen. Met een 
comfortabele 3-1 de pauze in.  

 
Na de pauze moest Ruud tegen Henk. Ondanks zijn ijzersterke wil om te winnen, trok 

Henk de wedstrijd in 5 sets naar hem toe. Jan verloor vervolgens kansloos in drie sets 
van Stefan. Waardoor de stand weer gelijk was, 3-3. 
Gerard en Ruud winnen daarna ieder hun wedstrijd van respectievelijk Karel en Stefan 

waardoor de voorsprong weer terug is. 5-3. 
Daarna een spannende wedstrijd van Gerard tegen Henk. Ze zijn aardig aan elkaar 

gewaagd, maar uiteindelijk wint Gerard toch in vier sets. De eerste hattrick van het 
seizoen is een feit. 
Als laatste sleept Jan er een knappe overwinning uit tegen Karel waarmee de eindstand 

7-3 is. Een prima start van het nieuwe seizoen! 
 

Gerard van Buuren 
 
Tavernie 4 – MTTV 1  

Vanavond maakt Piet zijn debuut in het eerste. Sportief en gedreven als hij is, komt hij 
op de fiets. De twee blieken (Jan en Gerard) zijn uiteraard met de auto. 

Gerard start tegen Ricardo Boogert en wint de eerste met 11-1. Ondergaat daarna wel 
steeds meer tegenstand, maar wint in drie sets. Zijn 2e wedstrijd tegen Jeroen van 
Bruchem gaat hij er met een zinderende 5 setter in, om vervolgens zijn laatste 

wedstrijd tegen Marja de Gans weer in drie sets te winnen.  
 

 
Tafeltennis: ook voor meisjes en dames een bewegingssport. 
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren competitie najaar 2013 team 1. 

Jan is weer optimaal in vorm, het ene moment het liefste jochie van de klas, maar aan 

de andere kant laat hij het ook duidelijk merken als hij het er niet mee eens is. Het ene 
moment slaat hij de ballen schitterend en onnavolgbaar om je oren om er vervolgens 
weer een stel cadeau te doen. In zijn laatste wedstrijd moet hij helaas opgeven, omdat 

hij last krijgt van zijn linker knie. Uiteindelijk wint hij geen enkele partij.  
Wel wint Jan samen met Gerard de dubbel van Jeroen en Ricardo. Jan gaat vanaf 

halverwege de 4e set punt na punt scoren om de wedstrijd in een lange 5 setter naar 
zich toe te trekken. De credits voor deze winst gaan daarom vooral naar Jan. 
 

Piet is al vanaf de start in “shape” en conditioneel op pijl door zijn warming up op de 
fiets. Hij wint alle drie zijn wedstrijden, zonder ook maar één moment in de problemen 

te komen. Een ijzerstek debuut met een hattrick als beloning! 
Al met al een positief resultaat: 6-4 winst. 
 

Piet Copier 

MTTV 1 – Merwestad 1  
De derde wedstrijd dit seizoen treden we aan tegen het voor ons bekende Merwestad 
1. Vooraf schatten we in dat we slechts 7 punten te winnen hebben vanavond. Het is 

nog geen overgave vooraf, maar op het spel van Thijs hebben we al jaren geen vat, 
dus vanavond ook geen illusies. 

De eerste wedstrijd van de avond bevestigd het beeld; een best goed spelende Piet 
wordt door Thijs met 3-0 aan de kant geschoven. Zodat de stand door Ruud tegen Bert 
wellicht in evenwicht kan worden gebracht. Ruud laat er geen gras overgroeien en wint 

de eerste 2  games, waarna Bert even gaat tegenstribbelen. Uiteindelijk echter een 
gelijkmatige 3-1  overwinning. Vervolgens mag Jan het proberen tegen Stephan, en 

laat ik hier vooral het ‘proberen’ benadrukken….. De hele avond is het het proberen 
waard, maar worden alle partijen moeiteloos verloren. Schiet voor dit verslag 
tenminste op! 

Het dubbelspel is een makkelijke prooi voor Piet en Ruud, 
zodat de ruststand 2-2 is en we nog niets over de afloop 

kunnen zeggen (iets wat ook voor het ook deze avond 
tegen Volendam spelende AJAX aan de orde is overigens..) 
Na de pauze weet een goed spelende Piet zijn overige 2 

partijen te winnen en verliest Ruud zoals verwacht, maar 
zeker niet kansloos, van Thijs. Een uiteindelijke 5-5 prijkt 

op het wedstrijdformulier.  We begonnen met een 
verwachting 7 punten te kunnen winnen, dus moreel 
hebben we met 5-2 gewonnen vanavond!!  

 

Voor de stand bij de NTTB zal het wel anders uitpakken….. 

Jan van Duin 

 

 
                          De nieuwste ontwikkeling:  

                              “het sandwichbatje”. 
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Wedstrijdverslag senioren competitie najaar 2013. 
    Spelers: 

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

Rinus Burggraaff 
Klasse/poule: 
4de klasse/poule C 

Speelavond: 
Vrijdag 

 
TTVA 4(thuis) 
Het is een vreemde indeling deze competitie. We zitten maar met 5 teams in de poule 

zodat we de 2e wedstrijd alweer vrij geroosterd zijn en niet echt het gevoel van een 
competitiestart hebben. Daarnaast spelen we t/m de 4e ronde alleen maar 

thuiswedstrijden. Vanavond bijten we het spits af tegen TTVA. 
De teamsamenstelling is ook weer aangepast t.o.v. vorig seizoen. Wim vd Bilt heeft 
gelukkig wel positieve berichten omtrent zijn ziekte ontvangen maar is nog niet in staat 

om te spelen, hopelijk zet de positieve ontwikkeling wel verder door. Daarnaast heeft 
Johnny aangegeven geen competitie meer te willen spelen zodat we nu Rinus als nieuw 

teamgenoot binnen onze gelederen hebben 
Voor de 1e wedstrijd hebben we Jan van Duijn gestrikt als gastspeler omdat Jeroen en 
Rinus beiden verhinderd zijn. Jarno start tegen Peter vd Heijden maar heeft totaal geen 

vat op zijn service, Stef begint beter door de 1e game tegen Ronald Faasen te winnen 
maar de volgende games vallen nipt de andere kant op zodat ook dit geen punt 

oplevert. Jan heeft tegen Alex de Groot ook niet veel in te brengen en omdat het 
dubbel Jarno / Stef enige opstellingsproblemen hebben kijken we al snel tegen een 0-4 

achterstand aan. Helaas komen we na de pauze maar niet in ons ritme en behalve een 
game hier en daar zit er zelf geen enkel punt voor ons in en beginnen we met een 
dramatische 0-10 nederlaag aan de nieuwe competitie.  

 
Shot 6(uit)  

De 2e wedstrijd was direct al heel belangrijk want met 0 punten in de 1e wedstrijd en 
een vrije 2e ronde staan we dik onderaan. Jeroen kan niet zodat Stef, Rinus en Jarno 

de basis vormen Tegenstander is een oude bekende : de good olds Wim van Hees en 
Wim Groenenweg van Shot gecompleteerd met Tony de Weerdt, vers terug uit 
Singapore. Rinus heeft voor het eerst sinds april weer een batje in zijn handen en moet 

de 1e game tegen Wim Groeneweg inleveren maar komt daarna op dreef en wint het 1e 
punt in de competitie. Stef komt tegen Tony dicht in de buurt maar kan toch geen 

game afsnoepen, Tony bleek in ieder geval totaal geen last van een jet lag te hebben 
hoewel hij bij de 40 km drempel op de parallelweg nog wel met zijn hoofd tegen het 
dak was gevlogen. Jarno gaat tegen Wim v Hees heel gelijk op en sleept de 1e game 

binnen met 15-13. De 2e game is het beeld andersom met 9-11. De 3e game gaat het 
wat minder en lijkt een verlies in de maak, maar een tactische omzetting door Rinus 

geeft Jarno nieuw moraal en hij wint met 11-7 en 11-8 de wedstrijd. We lijken gelijk in 
de winning mood voor het dubbel waar Rinus en Jarno met goed spel een 2-1 en later 
2-2 &  9-4 voorsprong nemen, maar helaas, helaas gaat het dubbel met 10-12 toch 

nog verloren. Na de pauze gaat Stef ook tegen Wim Groeneweg nipt ten onder maar 
zijn laatste wedstrijd tegen Wim van Hees is het dan toch raak, met 3-0 scoort hij zijn 

1e winstpunt deze competitie. Rinus kan tegen Wim van Hees ook nog een puntje 
toevoegen zodat we op een 4-6 verlies uitkomen en helaas onderin de poule blijven 
bungelen.  

Jarno Stuij. 
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JEUGDCORNER 
De zomervakantie is voorbij en de jeugd is dus weer actief bezig met school, maar ook 
tafeltennis. Bij tafeltennis loopt het lidmaatschap van januari t/m december 

(kalenderjaar) echter hebben veel jeugdleden besloten om hun lidmaatschap op te 
zeggen. De opkomst is nu dus laag. We vinden dit natuurlijk jammer en hebben een 
plan opgesteld om de sport weer leuk te maken voor iedereen: de vrijwillige trainers 

en de jeugdleden! 

Table stars: 
We hebben een zeer leuk spellenpakket aangeschaft via de 
NTTB (Nederlandse TafelTennis Bond). We hebben 

afgelopen vrijdag voor het eerst met dit pakket gespeeld. 
Het zijn voornamelijk leuke spellen die tafeltennis 

gerelateerd zijn. Hierdoor kunnen zelfs de jongste kinderen 
de sport onder de knie krijgen. Tafeltennis is namelijk een 
zeer technische sport en een reactiesport. En door de 

leuke spellen en attributen kan de ‘hand-oog coördinatie’ 
worden getraind. 

 Dit gezegd hebbende willen we ons dus richten op groep 6 en jonger. We hebben een 
heel ‘plan’ klaar liggen om een samenwerking aan te gaan met de basisscholen in 

Meerkerk. De eerste contacten moeten hiervoor nog worden gelegd, maar we hebben 
goede hoop dat we met veel inzet dit ook veel voor elkaar gaan krijgen. 

Voor meer informatie verwijs ik graag naar http://www.nttb.nl/Table-Stars/ . 

Henk Huijzer. 

 

 

 

    Een oud gezegde maar 

        nog steeds actueel: 

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN! 

 

 
 
 
 
 
 
Het                             moment van het 3de kwartaal 2013. 
 

 
Door de vakantieperiode was er voor de redactie geen MTTV moment. 

 
 

http://www.nttb.nl/Table-Stars/
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De Hagenezen komen!  
Het is alweer een aantal jaar geleden dat ik op Delft-zuid een fietsenstalling in beheer 

had, het was een werkloze-project en de Gerooide greep deze kans met beide handen 
aan……met behoud van uitkering en toch eigen baas! Het creatief boekhouden had ik 

reeds snel onder de knie en het was er best gezellig, het was er een komen en gaan 
van alternatief gestraften die hun werkuurtjes op de fietsenstalling mochten 
volbrengen. De werktijden vielen wel tegen (zeker voor een werkloze), 's morgens om 

zes uur gooide ik de keet open en 's avonds om acht uur weer dicht.  
 

Als vaste klant kwam er elke morgen om half zeven een beul 
van een Hagenees van een jaar of twintig, hij pakte dan zijn 
fiets uit de stalling en bracht die doorgaans om vijf uur 's 

middags weer terug. De lange werktijden braken me na 
verloop van tijd op met gevolg dat ik me nogal eens 

versliep....de Hagenees had al twee keer 's ochtends voor 
een dichte deur gestaan en had uit kwaadheid de deur eruit 
getrapt. 's middags kwam hij z'n fiets weer terug brengen en 

ik zei"...hier heb je je geld van je abonnement terug en nou wegwezen!.  
 

De Hagenees was het er niet mee eens en dreigde om de volgende ochtend met een 
stel vrienden verhaal te komen halen.....jullie kenne lachen, zei hij. Ik nam zijn 

bedreiging serieus en trommelde twee vrienden op die de volgende ochtend mee 
zouden knokken, we hadden een krijgsplan opgesteld en zouden ons niet laten foppen. 
We hadden twee bouwspots op de deur gericht en hadden ons voorzien van knuppels 

en 4 bij 4 tjes. De deur stond op een klein kiertje en het was pikdonker in de keet, in 
de verte hoorde we de trein aankomen.....daar zal je de Hagenezen hebben! Doodstil 

en pikdonker, dan gaat voorzichtig de deur van de stalling open....de twee bouwspots 
floepen aan en vol in de schijnwerpers staat de Hagenees......met zijn moeder! Een 
klein vrouwtje die het even voor zoonlief kwam opnemen.....tegen zoveel dapperheid 

konden we niet op en hebben het uitgepraat.  
 

De Hagenees heeft een sleutel van de stalling gekregen en we hebben nooit geen last 
meer van elkaar gehad. 
 

 

 

Van deur tot tafeltennistafel. 
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Wedstrijdverslag senioren najaarscompetitie 2013. 
 

Spelers: 

Wim de Vries(aanvoerder), Theo Vogelaars, Teunis Buijzer en 
Lex Tump 
Klasse/poule: 

5de klasse/poule C 
Speelavond: 

Vrijdag 
 
Gorkum 5(thuis). 

Onze 1ste wedstrijd ging gelijk de mist in. Lex, Theo en Teunis lieten zich door dit 
sterke team niet in de hoek zetten maar verloren wel met 9-1. 

Lex kon de eer nog redden. 

Sliedrecht 5(uit). 
Een heel ander verhaal dan tegen Gorkum 5. Lex was in goede doen en won al zijn 

partijen. Theo speelde al zijn sets in 4 games waarvan 1 met verlies. Teunis had deze 
keer geen uitschieter. Hij verloor al zijn partijen. Het dubbel met Lex en Theo ging in 
de 5de game met 10-12 ten onder. 

Met de 5-5 uitslag waren beide teams dik tevreden. 

HTV 4(thuis). 
Een voor bekende tegenstander met de broers Nico en Henk den Besten en René Baan. 

Wim begon tegen Henk in de wetenschap dat hij het moeilijk zou krijgen. Door 
omstandigheden had hij nog niet kunnen trainen. De games 1 en 2 wrden met 10-12 
verloren. Het bleek achteraf een goede opwarmer geweest te zijn want daarna pakte 

hij met 11-,11-7 en 11-6 alsnog de winst. Theo moest alle zeilen bijzetten tegen René. 
Uiteindelijk toch winst. Onze invaller René Vermeer Begon goed tegen de altijd lastige 

tegenstander Nico. Daarna wist Nico het spel naar zich toe te trekken. Alsnog verlies 
voor René maar solide gespeeld. 
Het dubbelduo Theo/Wim had het verlies in 5 games geheel aan zichzelf te wijten.  

Theo had na de pauze geen enkel probleem met Henk. Wim maakte het zich tegen 
Nico wel erg moeilijk door na de 1ste game verloren te hebben in de 2de met 3-8 achter 

te komen. Daarna ging hij super geconcentreerd spelen en wist hij 8 punten achter 
elkaar te halen. De weerstand bij Nico was gebroken. De winst was voor Wim. 

Ondanks lange en soms mooie rally’s moest René het tegen René in 3 games afleggen. 
Theo verloor zijn 1ste game tegen Nico met 11-3. Daarna om en om winnen/verliezen 
om vervolgens in de 5de game met 4-11 te verliezen. René had zich voorgenomen toch 

nog één partij te winnen. Het werd een taai gevecht. Met afwisselende slagen wist hij 
Henk vaak te verrassen. Tot aan de 4de game ging het gelijk op. In de 5de game was 

Henk toch te sterk voor René.  
In de laatste wedstrijd ging het om 5-5 gelijk of 6-4 verliezen. 
Volgens Henk zou René geschiedenis voor HTV kunnen schrijven. 

Een koude oorlog opmerking van de 1ste orde. Voor Wim en René 
(Baan) een prestige duel. Kort samengevat was er weinig eer voor 

Wim de halen. De basis voor de in 3 games gewonnen partij door 
René was de lastige service. Er was weinig gelegenheid om “uit te 
halen”: voor Wim. Een tactische winst voor René! 
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren najaarscompetitie 2013, team 3. 
Met 6-4 verlies staan we nu met  10 punten samen VCS en Talani  

onderaan. Het beloofd dus nog een warm najaar te worden. 
 
PR man team 3 

Wim de Vries 
 

 

Verhalen uit  
 

Het hoge Noorden  
De NTTB presenteert zich uiteraard als de tafeltennisbond van 
Nederland, dat is waar, maar er zijn altijd dissidenten geweest. 

Naast de Liga in Eindhoven, de UBT in Den Haag, al sinds 1947, 
en ook een zelfstandige bond in Tilburg, zijn ook de noordelijke 

tafeltennisverenigingen in “wilde” bonden apart georganiseerd, of in elk geval ( 
Groningen, Friesland, Drente ) zelfstandig geweest. Een situatie die zich bij mijn weten 
in Nederland in geen enkele andere sector van de sport gedurende langere tijd heeft 

voorgedaan. 
 

Wellicht lag/ligt de oorzaak in de 
reisafstanden, die het spelen van 

verre wedstrijden duur en tijdrovend 
maken. Toch waagden de 
vertegenwoordigers van de kleinere 

bonden het in het grijze verleden al 
om van tijd tot tijd bij voorbeeld 

naar het noorden af te reizen om 
hun krachten met de noordelijke 
kampioenen te meten dan wel in de 

Korenbeurs te Groningen deel te 
nemen aan de Noordelijke 

Kampioenschappen ook al was dat 
een hele onderneming in die 
vervlogen dagen. Ik wil u een 

verhaal dan ook niet onthouden. 
Het was in 1953, dat twee teams besloten de handschoen op te nemen van de drie 

sterkste teams in respectievelijk Leeuwarden, Groningen en Hoogezand. Omdat armoe 
troef was werd het volgende plan gesmeed: Voor negen gulden een oud Skodaatje met 
een linnen dakje huren van een bevriende tafeltennisrelatie, daarmee konden vier man 

reizen; twee man per trein naar Leeuwarden om daar zaterdagavond de eerste 
wedstrijd te spelen. Vervolgens zou men gezessen in het autootje ‘s avonds laat naar 

Groningen rijden om daar in Hotel Elim ( eigendom van het Leger des Heils en 
daardoor een erg goedkoop onderkomen ) te overnachten. Zondagochtend de 
wedstrijd in Groningen om daarna te besluiten met ‘s middags de krachtmeting tegen 

kampioen Hoogezand. 
 

Het begin liep gesmeerd, in Leeuwarden werden de treinreizigers met het eerder 
aangekomen automobieltje van het station gehaald. De wedstrijd werd gespeeld en op 
een gezellige manier afgesloten in het Friese nachtleven in het oudste deel van de 

stad.                                                                                                           
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Vervolg: verhalen uit de oude doos. 
Problematischer werd de nachtelijke tocht naar Groningen met zes man in dat karretje, 

de linkervoorman stuurde, bediende de koppeling en remde, de middenvoorman gaf 
gas en bediende de versnellingspook die zich tussen zijn knieën bevond, onderling 

werd bij het schakelen driftig gecommuniceerd om een en ander goed te laten 
verlopen. De veren konden dit gewicht nauwelijks aan en daarom werd op aanwijzing 
van onze rijbewijsbezitter ( net behaald ) de volgende tactiek toegepast: Op de toen 

tweebaansweg, met bomen aan de kanten, werd voortdurend midden op de weg 
gereden en dat werd ook bij tegenliggers zo lang mogelijk volgehouden, het bracht 

spannende momenten, maar voorkwam zoveel mogelijk het schuren van de banden 
tegen de carrosserie. 

In Groningen bleek de kermis nog aan de gang te zijn, studenten boden aan ons 
autootje op te tillen en veilig te parkeren echter op een voor ons ongewenste plaats. 

Niet nodig dus! De kermis bood wel de gelegenheid bij de oliebollenkraam wat 
sneeuwballen te nuttigen, de koper kreeg even later het lumineuze idee de lege zak op 
te blazen en te laten klappen, een witte wolk verspreidde zich in de Skoda en er klonk 

een noodkreet “M’n zondagse pak!” ( Je ging niet zo maar op reis ) en bij een  
onverwachte beweging sneuvelde tot overmaat van ramp het achterruitje in de linnen 

kap. Tenslotte aangekomen op onze bestemming werd in het holst van de nacht de 
contactman uit bed gehaald, die ons naar Hotel Elim bracht. 
Op zondagochtend werd de wedstrijd in Groningen gespeeld en ‘s middags die in 

Hoogezand. 

De terugweg op de zondagavond, nu weer met z’n vieren in de auto en twee per trein, 

leverde met het Skodaatje echter meer problemen op dan op de heenweg. Twee lekke 
banden, zodat de tweede keer een fors eind moest worden gelopen naar het 
eerstvolgende pompstation om een band te laten repareren en terug, vervolgens voor 

alle zekerheid ook maar die andere band laten maken. In Amsterdam sloeg bij elk 
stoplicht de motor af, waarna er moest worden geduwd om de wagen weer op gang te 

brengen. De derde keer besloten de duwers de kroeg in te duiken om op adem te 
komen, na twee vergeefse rondjes in de auto werd er geparkeerd en gingen de beide 
anderen elk een kant op om te zoeken. Onze chauffeur dook op in het café en er werd 

afgesproken nummer vier bij de auto te laten, deze had bij het ”botje bij botje” leggen 
eerder zo zitten muggenziften, dat hij in de kroeg als kiespijn kon worden gemist. 

Bij het voortzetten van de reis viel ook de verlichting van de auto nog uit; het mag een 
wonder heten, dat de thuishaven werd bereikt. 

Achteraf een belevenis die je nooit meer vergeet, en dat weet je uit ervaring. 
 
Liefhebber. 

 

 
 

Tafeltennis: een sport om je uit te leven. 
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Wedstrijdverslag senioren najaarscompetitie 2013. 
Team 4: 
René Vermeer(aanvoerder), Richard de Rijk, Truus de Goeij 

en Arie Verduin 
Klasse/poule: 
5de klasse/poule A 

Speelavond: 
Woensdag 

Lekpongers 2(thuis) 
Woensdagavond 11 september, de eerste competitieronde van de 
najaarscompetitie 2013. We moesten vanavond tegen Lekpongers 2 en 

hoopten eigenlijk stiekem dat ze de feestweek nog in de  benen zouden 
hebben.  

De eerste wedstrijd ging tussen René en Martin den Otter, ze moesten 
beiden nog duidelijk wennen. Martin won de eerste game duidelijk, René 
de tweede. Maar uiteindelijk bleek Martin toch de beste. Daarna Arie tegen 

Gerard Molenaar, na een redelijk gelijk opgaande wedstrijd won Arie hem 
in 4 games. Truus moest het in haar eerste partij opnemen tegen Erik 

Mulckhuyse, dit was alweer een wedstrijd in 4 games maar deze verloren 
we helaas weer. Hierna het dubbel tussen Martin/Gerard en Arie/René, hierin kwamen 
we met 1-0 voor, 1-2 achter maar...... wonnen deze uiteindelijk nog met 3-2. Dus 2-2 

bij de rust.  Na ons drankje stonden we na de rust al snel met 3-4 achter, Arie had zijn 
partij tegen Erik na een 0-2 achterstand nog zeer knap met 3-2 gewonnen maar Truus 

en René verloren beiden. Dit lieten we natuurlijk niet op ons zitten tegen onze gasten 
uit Ameide (schijnt nog ergens een grote rivaliteit te zijn tussen Meerkerk <-> 

Ameide....) Hierna wonnen we alle drie onze wedstrijd en sloten we onze 
seizoensopening dus af met een 6-4 winst. Maar dit had ook zomaar andersom kunnen 
zijn, want de 4 wedstrijden die in 5-en gingen hebben we vanavond allemaal 

gewonnen. Na nog een drankje sloten we deze wedstrijd met een goed gevoel af.  
René Vermeer 

Nileta 1(thuis) 
Op woensdag 25 september komt de koploper Nileta 1 op bezoek. Vandaag is René er 

niet bij en zoals gebruikelijk is Richard iets later aanwezig, geen probleem want ook bij 
de tegenstander was er eentje later. De start was niet best, Arie, Truus en ook Richard 

verliezen elk hun eerste partij. 
De dubbel gaat verassend goed Arie en Truus winnen de eerste 2 games maar de 
volgende 2 gaan naar de tegenstanders. Er volgt dus een 5e game waarin Truus en Arie 

uiteindelijk met 11-7 verliezen, jammer en we gaan dus rusten met een 0-4 
achterstand. Na de “ thee” speelt Truus haar 2e wedstrijd maar verliest deze ook, 0-5 

achter. Het ziet er naar uit dat het vanavond een grote afstraffing gaat worden. René 
komt nog even kijken en zegt optimistisch dat het nog 5-5 kan worden. Arie speelt 
vervolgens zijn 2e wedstrijd tegen, de nog op 100% staande, Marco de Ruiter, het 

wordt uiteindelijk een spannende 5e game waarin Arie aan het langste eind trekt en 
knap wint met 13-11. Richard wint vervolgens ook zijn volgende wedstrijd, stand 2-5 

en alles is dus nog mogelijk. Maar helaas het loopt anders, alle drie de volgende 
wedstrijden gaan verloren, eindstand 2-8 tegen de vermoedelijke kampioenen van 
deze competitie. Na de wedstrijd nog even gezellig met de tegenstanders wat 

gedronken en spreken af om het de volgende keer wat beter te doen. 

Arie Verduin.   
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