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POLSSLAG 
CLUBBLAD VAN DE MEERKERKSE TAFELTENNISVERENIGING MTTV 

31ste jaargang, jaar 2013, uitgave 04. 
 

 

 
 

In deze uitgave o.a. 

 

 
Het                       moment van het 4de 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  
 Menereis magazine 

 Impressie ELAR toernooi 
 Oliebollentoernooi 
 Stuwtoernooi 2014  uitnodiging 

 Talani uitnodiging  
 Verslag Lekpongers toernooi 

 Clubkampioenschap senioren enkel 
en nog veel meer…………… 
 

 
Kopij de Polsslag uiterlijk 21 maart 2014 inleveren bij de redactie of per  

e-mail naar: red_polsslag@hotmail.com

Redactie en lay out : Wim de Vries Tel. 0183-351471 

Advertentie verzorging : Victor Bongaards Tel. 06-46050004 

Inbinden en eindafwerking : www.clubbladprinten.nl  

Bezorging : redactie en diverse leden  

Website : www.mttvmeerkerk.nl   

Website lay out : Arie Verduin Tel. 0183-601688 
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Meerkerkse Tafeltennis Vereniging MTTV.  

Opgericht 10 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 21 maart 2014 inleveren bij de redactie of 

per e-mail naar: red_polsslag@hotmail.com 

 

  

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

 

Beste allemaal, 

Voor jullie ligt alweer de laatste editie van de 

Polsslag van 2013. Dat betekent dat de gezellige 

decembermaand in volle gang is. Tevens kijken we 

uit naar de altijd leuke tafeltennismaand in 

januari met de clubkampioenschappen en het 

Stuwtoernooi in Hagestein. 

 

Ons eigen Elar-toernooi was ten dele geslaagd. Het is gezellig en 

sportief verlopen, maar financieel is het uitgedraaid op een flinke 

verliespost. Dit komt mede doordat we voor de huur van de tafels een 

vast bedrag betalen, ongeacht het aantal tafels wat we afnemen. 

Doordat het aantal deelnemers tegenviel, bleven de inkomsten achter. 

We hebben hierover gesproken. Daar is uitgekomen dat we het toernooi 

voortzetten met een maximum aantal tafels van 12. Dit komt neer op 

72 deelnemers. Hierdoor hoeven we geen tafels meer te huren, hebben 

we een leuk knus toernooi en is de kans op een financiële strop een stuk 

kleiner. De opzet en datum (zaterdag in de herfstvakantie waarin 

geen jeugdcompetitie is) blijven ongewijzigd 

 

Waarschijnlijk hebben jullie wel gelezen of gehoord dat Berry en Corita 

op 1 maart de Linde moeten verlaten. Op dit moment is nog niet 

bekend of ze in hoger beroep gaan. Wij als MTTV hopen van wel en dat 

de uitspraak dan is, dat ze mogen blijven. Een eerlijke huurprijs en 

ruimte voor ondernemerschap is alles wat ze vragen. Als de gemeente 

daarin voorziet, komt het echt goed met De Linde. Deze twee mensen 

zijn ondernemers in hart en nieren en bovendien een visitekaartje voor 

het dorp. 

 

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe. 

Jeroen Peek 

Een goed voornemen in2014: 

 
 

Steun MTTV en maak kans op mooie 
(geld)prijzen(zie elders in de Polsslag). 
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Agenda en evenementenkalender. 
25-12-2013  Geen speelavond 
27-12-2013  Oliebollentoernooi 

01-01-2014  Geen speelavond  
08-01-2014  Clubkampioenschap enkel senioren 
10-01-2014  Clubkampioenschap enkel senioren 

15-01-2014  Clubkampioenschap enkel senioren 
17-01-2014  Clubkampioenschap enkel senioren 

23-01-2014  Vriendschappelijke wedstrijd bij Talani, Nieuwpoort 
27-01-2014  Start voorjaarscompetitie 2014 
 

25-02-2014  Jaarvergadering(onder voorbehoud) 
 

16-05-2014  Dubbeltoernooi 

 
Onze jarigen…………………………… 
02-02-2013   Victor Bongaards   Meerkerk 
06-02-2013  Denny van Tuyl   Meerkerk 
11-02-2013  Gerard van Buuren   Gorinchem 

14-02-2013  Jan van Duin   Gorinchem 
 

01-03-2013  Arie Verduin    Ameide 
 

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

toegewenst! 

 

Van de redactie. 
In de Polsslag van 2013-01 sprak ik de hoop uit dat de “soap” rond de 
exploitatie van de Linde(echtpaar Bakker versus de gemeente) 

mogelijk nog dit jaar opgelost zou zijn.Recent heeft de rechter 
uitspraak gedaan: Berry en Corita moeten per 1 maart 2014  stoppen 
met de exploitatie van de Linde. Een uiterste bemiddelingspoging, 

gesuggereerd door de rechter, een mediator in te schakelen, heeft de 
gemeente geweigerd. Het is naast een beschamende vertoning ook 

zéér triest voor Berry en Corita om zo aan de kant gezet te worden. Soms lijkt het of 
onze gemeentelijke bestuurders niet meer voor ondernemers of inwoners zijn maar een 

ander doel na streven. Ik ben benieuwd hoe ná 1 maart de sfeer in Linde zal zijn. Zoals 
het was zal het nooit meer worden. 
 

De redactie heeft een relatief rustig jaar achter de rug. De advertentie inkomsten zijn 
gelukkig niet al te veel teruggelopen. Door kostenbesparing op het afdrukken is de 

opbrengst zo goed als gelijk gebleven. Het aanleveren van kopy kan (altijd) beter. 
 
Ik wens iedereen fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond, sportief en 

goed 2014! 
 

Redactie 
Wim de Vries 
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Aanmelden vóór 20 december 2013 bij  
Truus de Goeij,  

e-mail:secretaris@mttvmeerkerk.nl 
 

 

 
Uitnodiging Talani Nieuwpoort. 

Ons team heeft al in het nieuwe onderkomen van 
Talani gespeeld. Het is ontzettend mooi geworden. 

Zowel de speelzaal als het “kantine” gedeelte is 
modern, functioneel en gezellig ingericht. 

 
Op initiatief van Bibi Terlouw is het verzoek gedaan om 
met een aantal spelers van MTTV een 

vriendschappelijke wedstrijd in Nieuwpoort te komen 
spelen. 

 
 

In principe is donderdagavond 23 januari 2014 gepland. Aanvang 20.00 uur. 
 
Aanmelden voor 16 januari 2014 bij  
Wim de Vries, 

e-mail: wjdmdevries@hotmail.com 

 

 

mailto:wjdmdevries@hotmail.com
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28-06-2013  laatste speelavond 
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VAN UIT DE BESTUURSHOEK 
Waar vergaderen wij over???? 
*Het Elartoernooi, was gezellig, sportief,te weinig deelnemers. Hoe gaan we hier 
  in de toekomst mee om. 

*Het ledenaantal en de zaalhuur???? 
*De stroopwafelactie, wanneer gaan we die houden en zetten alle leden zich hier 

  ook voor in? 
*Het financiële plaatje. Onze penningmeester krijgt het prima op een rijtje en is erg 

  streng. Begrotingen worden constant up to date gehouden. 
*De aankomende ledenvergadering.  
*We proberen om er een gezellige financieel gezonde vereniging van te houden. 

*Voor allemaal fijne feestdagen en een gezond en sportief 2014 toegewenst. 
 

Namens het bestuur 
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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Lekpongerstoernooi, Ameide. 
Op dinsdagavond 3 december j.l. organiseerde de Lekpongers voor het 2de jaar dit 
toernooi ter compensatie van het inmiddels ter ziele gegane Paardenmarkttoernooi. 

 
Met 24 deelnemers was de avond optimaal bezet. Er werd gespeeld op 6 tafels in 
poules van 4. De poulewinnaars en de beste nummers twee gingen vervolgens door 

naar de finale partijen. Om de competitie klassen door elkaar te kunnen laten spelen 
was er per klasse 2 punten verschil met een maximum van 5 punten. De 

titelverdediger van 2012, Ruud Muilwijk, was ook van de partij. 
 
De poule wedstrijden waren rond 22.15 uur afgelopen. Ruud, Piet en Richard gingen 

voor MTTV door naar de kwartfinales. Truus, Jan, Gerard en Wim mochten ze 
aanmoedigen. 

In de finale was Henk de Gans te sterk 
voor Mario Lentink van HTV Hagestein. 
Nadat Ruud met een big smile van Piet had 

gewonnen mochten Ruud en Richard om 
de 3de en 4de plaats spelen. Ruud werd 

vóór aanvang al op achterstand gezet. Hij 
was al in de kleedkamer om zich om te 
douchen en om te kleden. Waar hebben wij 

dit eerder gehoord? Richard won overigens 
knap en mocht de beker voor de 3de plaats 

in ontvangst nemen.  
 

Na afloop werden de partijen maar ook de 
afmetingen van de bekers van vorig jaar 
uitvoerig en met veel humor besproken.  

  
Een gezellig toernooi dat een vaste plek op de agenda verdient. 

 
Verslag: 
Figurant 

Wim de Vries 
 

 
 
 

Een bijzondere foto: 
 

Kate Middleton, echtgenote van prins William,  
met een tafeltennisbatje! 
 

Voor de goede orde: 
Zij deed niet mee aan het Lekpongers toernooi in 

Ameide. 
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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 - Papendrecht 8 

Uit naar Papendrecht, met Henk v/d Bosch, Rin Visser en Jan Riske. 

Oude bekenden van Piet en Ruud die elk jaar wel een keer tegen die 
gasten mogen spelen. Gerard van Buuren maakt ons team compleet. 

Moeilijke tegenstanders die elk jaar voor het kampioenschap gaan. En 
waar we altijd leuk tegen spelen, maar op de een of andere manier 

altijd dik van verliezen. 

Piet begint en verliest in vijven. Dan Ruud en hij verliest ook in vijven. 

Gerard dan maar en jawel ook hij verliest in………vijven! Het gaat weer 
lekker, dan de dubbel Piet en Ruud tegen Henk en Jan. Ze hebben geen kans want we 
slaan ze in drie sets helemaal zoek….Het eerste punt is binnen, maar voor het zelfde 

geld staan we met 4-0 voor in plaats van 1-3 achter. 

Na een versnapering mag Ruud beginnen tegen Henk en jawel we zetten de traditie 
voort, verlies in……………………………….…vijven. Wat is dit balen!!! 

Om een lang verhaal kort te houden, Gerard verliest nog twee keer in vieren. En Piet 
twee keer in drieën. Zelf verlies ik ook nog een keer in drieën. 

En zoals we gewend zijn tegen deze gasten verliezen we weer dik met 9-1 Maar zoals 
zoveel keren hiervoor, hebben we hier gemengde gevoelens bij…………   :-(  

Ruud Muilwijk 

Sliedrecht 2 – MTTV 1 
Vanavond uit tegen de koploper in onze poule en samen met Papendrecht de 

gedoodverfde kampioenskandidaat. Gerard start tegen Kaj Zinken maar verliest drie 
keer met 11-8. Wel constant!  Jan begint vervolgens goed tegen Peter de Groot en wint 
de eerste set. De volgende drie gaan echter verloren. Ruud verliest in drie sets van Ton 

van der Pluym. In de dubbel proberen Jan en Gerard de eer te redden en beginnen 
zeer goed en winnen de eerste set met gemak. Helaas houden ze dit niet vol en stellen 

Kaj en Ton zich op het spel in. De pauze in met een 4-0 achterstand.  

Gerard heeft zich in de pauze weer opgeladen en wint de eerste set van Peter. Het 

wordt een spannende vijf setter, maar uiteindelijk trekt Gerard aan het kortste eind. 
Ruud is er tegen Kaj steeds dichtbij, maar verliest toch in drie set. Jan speelt een 

prima partij tegen Ton maar verliest in 4 sets. Al weer 7-0 achter! Ruud gaat deze 
negatieve spiraal echter doorbreken. Hij speelt een spannende vijf setter tegen Peter. 
En jawel! De laatste set wint hij met 10-12! De eer is gered. Super Ruud!  

Gemotiveerd door deze overwinning begint Gerard tegen Ton. Ook dit wordt een 
vijfsetter.  
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Vervolg: senioren competitie team 1. 
Alleen gaat de vijfde set nu wel weer naar Sliedrecht. Doordat Ton erg verdedigend 

speelt en Gerard niet meer durft aan te vallen, gaat deze wedstrijd de boeken in als 
langste wedstrijd in de clubhistorie van MTTV. Jan is door de lange wedstijd van Gerard 

in slaap gesust en verliest kansloos van Kaj. Uiteindelijk met 9-1 verloren.  

Gerard van Buuren 

MTTV 1 - Tavernie 4 

Onze directe concurrent m.b.t. de voorlaatste plaats i.v.m. eventuele 
degradatie. Jan trapt af en wint zijn 1e partij in 3en van Matthijs. 
Matthijs is in het vervolg van deze avond voor zowel Piet als Gerard 

een ware plaaggeest. Ze komen beiden met 2-0 voor om er 
vervolgens met 2-3 in te gaan. Jan daarentegen heeft weinig in te 

brengen tegen Jeroen & Roberto terwijl Piet & Geer er ondanks de 
nodige moeite & tactiek deze partijen wel in winst weten om te zetten. 
Helaas gaat de dubbel in 5en verloren en delen we de punten, 5-5. 

Enig voordeel: zij zijn niet op ons ingelopen!! 

Piet Copier 

Merwestad 1 - MTTV 1 

Uit naar Merwestad, Met Jan, Piet en Ruud. Thuis gelijk gespeeld tegen deze mannen, 
dus met goeie hoop reizen we af naar Dordrecht. Nou die hoop was aan het eind van 
de avond nergens meer te bekennen. We hebben gewoon een pak op ons donder 

gehad, ja sorry maar zo was het wel. 
Jan verloor alles in drieën. Hij is duidelijk nog niet in zijn goeie doen. Piet verloor ook 

alles in drieën en was voornamelijk tegen zichzelf aan het spelen! Alleen Ruud bood 
nog tegenstand, speelde twee vijfsetters, maar verloor ze allebei….Zijn derde partij 
verloor hij in vieren, net zoals de dubbel die ook in vieren verloren ging. 

Met 10-0 klop krijgen tegen Merwestad. Dat doet zeer. We mogen wel gaan duimen 
dat Tavernie ook blijft verliezen, anders is het met team 1 snel afgelopen in de vierde 

klasse. 
Maar we hebben nog een paar wedstrijden te gaan, weliswaar nog tegen de bovenste 
twee, maar ook tegen DFC die helemaal onderaan staat. Misschien dat we ons daar 

alsnog veilig kunnen spelen. We houden moed!! 

Ruud Muilwijk  
 
Papendrecht 8 – MTTV 1 

De thuiswedstrijd tegen Papendrecht 8 hadden we met 10-0 verloren. Er stond ons dus 
weer een zware avond te wachten. Piet mag het spits af bijten tegen Henk van den 

Bosch en speelt een spannende vijf setter, die helaas verloren gaat. Daarna verlies ook 
Ruud na wederom een spannende vijf setter van André Voskuijl. Gerard is vervolgens 
kansloos tegen Rin Visser. Omdat Piet en Ruud de dubbel ook vrij kansloos verliezen 

staat het 4-0 met de rust.  
Na de Rust mag Piet wederom als eerste, nu tegen André. 

 

Fijne kerstdagen en een gezond 2014! 
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Vervolg: senioren competitie team 1. 
De eerste drie sets leveren steeds de stand 10-10 op (en zijn dus spannend), waarvan 

Piet alleen de derde set wint. Uiteindelijk gaat de wedstrijd in 4 sets verloren, maar 
wederom een spannende pot. Gerard mag daarna tegen Henk.  

Ook deze wedstrijd gaat in 5 sets verloren. De laatste set met 16-14! Rin wint 
vervolgens in vier sets van Ruud en is het weer de beurt aan Gerard.  

Deze verliest wederom in vijf sets, alleen nu van André. Vervolgens winnen Rin en 

Henk van respectievelijk Piet en Ruud en staat er wederom een score van 10-0 op het 
bord. De uitslag doet anders vermoeden, maar we hadden wel het gevoel dat er meer 
in gezeten had.  

Gerard van Buuren 

 
MTTV 1 - Sliedrecht 2 

Vanavond spelen we thuis tegen kampioenskandidaat Sliedrecht. Terwijl onze 
concurrent m.b.t. de voorlaatste plaats (Tavernie) tegen de andere 
kampioenskandidaat (Papenrecht) speelt.  

Ruud trapt af en gaat ten onder tegen Wilfred. Jan heeft weinig in te brengen tegen 
Peter en het staat alweer 0-2. Daarna Piet tegen Ton, een "schuiver" met 100jaar 

ervaring en lijkt qua spel niet op z'n maatjes. De wedstrijd zal niet als de mooiste de 
boeken ingaan, maar we hebben na twee maal 0-10 verlies eindelijk weer een punt 
binnen.  

De dubbel word nipt in 5en verloren waarna we na de koffie geen punt meer scoren, 
ondanks dat we toch goed spelen. Ze zijn gewoon een maatje te groot, maar zijn 

kampioen dus komen we ze volgend seizoen niet tegen. Enig voordeel: Tavernie 
verliest met 0-10 van Papendrecht. Bij de inhaalwedstrijd tegen hekkensluiter DFC 
hebben we slechts 3 punten nodig om ons te handhaven in de 4e klasse. 

Piet Copier 

DFC 1 – MTTV 1 
Een week nadat alle overige teams de competitie hebben beëindigd, mogen Piet, 

Gerard en Jan nog voor de laatste wedstrijd van het seizoen naar DFC. 
De opdracht vooraf was duidelijk: om ons op eigen kracht te handhaven in de 4e 

klasse moesten er vandaag 3 punten in de wacht worden gesleept. Bij aankomst bleek 
dit een stuk makkelijker dan we dachten, ook al hadden we er tegen de nummer laatst 
alle vertrouwen in. We stonden gelijk al op 0-3, waardoor de diepere motivatie meteen 

verdwenen leek. Uiteindelijk wonnen we namelijk met 4-6, wat best goed lijkt, maar 
van de 7 te behalen punten hebben we er dus maar 3 gehaald...... Snel vergeten dit 

seizoen en opnieuw beginnen, ondanks de uiteindelijke 4e plaats in de 
eindrangschikking. 
Met percentages tussen de 13 en 43 lijkt het er op dat er nog voldoende ruimte voor 

verbetering is. Of dit er ook in zit moeten we natuurlijk afwachten, maar als het 
seizoen weer vooral gezellig verloopt zijn we waarschijnlijk ook wel tevreden. 

 
Tot slot : 
WENST TEAM 1 ZICHZELF, MAAR UITERAARD IEDER ANDER PRETTIGE 

FEESTDAGEN EN EEN HEEL GOED, SPORTIEF GESLAAGD, 2014 !!!! 

Jan van Duijn 
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Pietje Bel of Dik Trom streken. 
 
Bolle Gijs en Calimero.  
 

Ik was een jaar of zeventien toen ik 's nachts al wandelend 
naar huis werd opgepakt door de politie. De twee agenten in 

kwestie stonden in ons dorp bekent als Bolle Gijs en 
Calimero, zij hadden die nacht geprobeerd een bromfietser 
staande te houden maar de bromfietser was er vandoor 

gegaan en had het tweetal afgeschud. Ze zagen mij lopen en 
dachten dat ik de bestuurder van de bromfiets was geweest. 

Na de rest van de nacht op het bureau te hebben 
doorgebracht werd ik 's ochtends weer vrijgelaten...... 9 
maanden later kreeg ik een brief in de bus....ik moest voor 

de rechter in Den Haag verschijnen. Ik was het hele voorval 
al vergeten, dat was dus een verrassing! Bij de rechtbank 

aangekomen zag ik de twee "bromsnorren" in vol ornaat 
zitten gniffelen. Ik had geen advocaat meegenomen en dat vond de rechter niet 
verstandig, waarop ik als reactie gaf: " ik heb vertrouwen in de rechtspraak en kan 

altijd nog in hoger beroep gaan." Volgens de agenten had ik een intergraalhelm op 
gehad en hadden ze me alleen van achteren gezien....maar ze wisten zeker dat ik het 

was! "de Gerooide wilde niet aan een alcoholtest meewerken" volgens de agenten, 
even verder in het rapport stond:"we hebben de ruiktest gedaan en roken alcohol." De 
rechter had wel in de gaten dat het hier een dorpsklucht betrof en gaf de agenten een 

berisping, ik werd veroordeeld tot de vrijheidsstraf! Toen ik nog een laatste woordje tot 
de rechter mocht richten vroeg ik hem hoe het met m'n reiskosten zat, de rechter was 

het nu echt zat en zei: "wees blij dat je er zo vanaf komt en nu wegwezen!" Ik had 
best een gezellig dagje beleefd en voelde me een echte top advocaat. Bolle Gijs en 
Calimero hadden nog een appeltje met me te schillen, dat 

was duidelijk! Weken lang hebben ze me achter de 
vodden gezeten met als hoofddoel m'n opgevoerde 

brommertje, de Gerooide liet zich niet pakken! Toen was 
het oudejaarsnacht en zoals gebruikelijk verzamelde de 

jeugd uit ons dorp zich in de Hoofdstraat om er enige 
automobielen in de fik te steken, de twee bromsnorren 
stonden een oogje in het zeil te houden en ik stapte op ze 

af en zei:"gelukkig nieuwjaar mannen!"  en ik kreeg 
dezelfde wensen terug. Bolle Gijs zegt tegen me: " je kunt 

het nu wel zeggen hoor, jij was het op die brommer hé". 
waarop ik gniffelend wegliep, want iets bekennen tegen 
twee agenten is je vonnis tekenen!" 

 

Humor: 

 De boer giert van het lachen 
 Honderden ambtenaren betrokken bij aanslagen Belastingdienst 

 De loodgieter heeft een leidinggevende functie 
 FC Utrecht hooligans komen doorgaans uit de Vechtstreek 

 De beste manier om een probleem op te lossen is de humor ervan te ontdekken 

 
 



31 

 

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 

 

 
MTTV2- Gorkum 4        uitslag 2-8 

Deze wedstrijd moesten we tegen een oude bekende : Chris Toenders 

kwam  de Linde binnenstappen, na het opheffen van ATV is hij bij Gorkum 
aan de slag gegaan en speelt samen met Peter vd Brom en Peter 
Hoogerwerf. Dit team is daarmee aan van de favorieten voor het 

kampioenschap, een hele klus voor ons dus. 
Rinus was wat verlaat want hij moest nog laat uit zijn werk komen maar 

gelukkig haalde hij het nog 
Jarno beet tegen Peter Hoogerwerf het spits af maar het helemaal niets in te brengen.  
Stef overkwam tegen Chris hetzelfde, maar Rinus met zijn allereerste slagwisselingen 

sinds mei ging na een onwennig begon toch met 6-11, 11-7, 3-11, 11-4 en 11-3 met 
de zege aan de haal tegen Peter vd Brom. Het dubbel Rinus/Jarno liep net als de vorige 

week goed maar net als toen kwamen we een haartje tekort en verloren we alsnog.  
Na de pauze maakten we denk ik de meest gedenkwaardige wedstrijd uit de hele 
competitie mee. Stef moest tegen Peter  Hoogerwerf en wilde van geen wijken weten 

in een wedstrijd die meer als een half uur duurde pakte hij met een grote 
overwinningsbrul met 11-13, 11-9, 9-11, 19-17 en 17-15 een prachtige zege.  

Jarno en Rinus kwamen er niet aan te pas zodat we op 2-5 achter kwamen.  
Stef had daarna ook tegen Peter vd Brom zijn winstkansen maar ging met nipte 

gamestanden toch in 4 games ten onder. Jarno speelde zijn beste wedstrijd die avond 
tegen Chris maar die is toch echt een maatje te groot voor ons allemaal, toch snoepte 
hij nog wel de 2e game af. Bij Rinus ging het kaarsje ook uit zodat we toch nog royaal 

met 2-8 verloren en ons serieus zorgen over degradatie moeten maken nu concurrent 
Sliedrecht tegen titelkandidaat TTVA zeer verrassend met 6-4 heeft gewonnen. 

 

Sliedrecht Sport 4 - MTTV 2                              uitslag 5-5 

Jeroen opende de wedstrijd in de prachtig opgeknapte zaal in Sliedrecht. De eerste 
ging het erg gelijk op. Uiteindelijk trok hij aan het langste eind (16-14). De tweede en 

derde game ging het een stuk makkelijker. Rinus was in vorm en won ook in drie 
games. 11-6, 11-7 en 11-7. Stef redde het helaas niet. Hij kwam steeds een tikkie 
tekort. Het dubbel met Rinus en Jeroen liep niet echt lekker. We speelden te gehaast 

en daardoor maakten we teveel fouten. 
Na de pauze won Jeroen zijn partij in vier games. Vervolgens ging het mis. We verloren 

drie partijen op rij en stonden ineens met 5-3 achter. Gelukkig konden Rinus en Jeroen 
de boel nog rechtzetten met allebei een overwinning in de laatste partijen. 
Uiteindelijk was de 5-5 een terechte uitslag.  

 
 

 
Tafeltennis: een sport voor 2014. 
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Vervolg: senioren competitie team 2. 
TTVA 2 - MTTV 2                        uitslag 7-3 

De 1e return wacht ons weer een zware tegenstander, titelkandidaat 
TTVA. Onze tegenstanders Patrick vd Heiden en Ralph Faasen  

hadden beiden nog maar 1 keer verloren deze competitie en 
daarnaast was Ron Muskiet uit Zeist van de partij.  
Jarno kwam direct uit het werk op de Maasvlakte aan vanwege de 

grote verkeersdrukte, Jeroen en Stef arriveerden bijna tegelijk 
vanuit Meerkerk. Jeroen en Patrick beten het spits af en maakten er 

in de 1e 2 games een gelijk opgaande wedstrijd van, maar daarna 
drukte Jeroen simpel door. Jarno kon goed meekomen met Ralf 
maar Ralf vond het effectspel heerlijk spelen en kon op het einde 

van de games net doordrukken. Stef had goede kansen tegen Ron, maar zelfs een 9-4 
voorsprong was niet besteed. Zodoende druk op de dubbel maar Patrick/Ralf zijn nog 

ongeslagen deze competitie. Jeroen/Jarno speelden voor het eerst deze competitie 
samen maar waren toch goed op elkaar ingespeeld, we kwamen goed mee maar weer 
net niet goed genoeg, dus 3-1 achter met de rust. Jeroen maakte na de pauze korte 

metten met Ralf zodat beide een extra verliespartij konden bijschrijven bij hun totaal 
en bracht ons terug in de wedstrijd. Maar dit was het verhaal de hele wedstrijd. Stef en 

Jarno speelden behoorlijk mee maar het nivo van de tegenstander lag net iets hoger 
zodat ze er geen winstpartij konden uitslepen. Jeroen sloeg ook Ron van tafel zodat we 

op een 7-3 verlies eindigden en daarmee 3 punten beter scoorden dan de 
heenwedstrijd, maar dit was dan wel helemaal aan Jeroen te danken zodat het nog een 
grote kluif zal worden om geen laatste te worden omdat concurrent Sliedrecht 1 punt 

boven ons staat en een wedstrijd minder heeft gespeeld. 
 

Shot 6 - MTTV 2                                          uitslag 8-2 
We moesten in de ring tegen een zeer gerenommeerd team. Bondsnummer die 
beginnen met een 0, dat soort mannen.  

Jeroen opende en won in vier games. We stonden met 1-0 voor. Rinus maakte er in 
zijn eerste wedstrijd een ware thriller van. Alle games werden uiteindelijk gewonnen of 

verloren met twee punten verschil. Helaas verloor Rinus de vijfde, maar het had net zo 
goed andersom kunnen zijn. Dat is wel duidelijk. Stef had het lastig en verloor. 
Het dubbel ging erg goed. De eerste game was nog wat onwennig, maar het ging 

steeds beter. Uiteindelijk moesten we na vijf games de overwinning aan de 
tegenstander laten. 

Na de pauze deelde Jeroen nog een plaagstootje uit. Dat was onze enige punt na de 
rust, alhoewel Rinus zijn laatste wedstrijd met 11-9 in de vijfde eraf ging.  
We moesten een 8-2 noteren, maar een 6-4 lag in het verschiet gezien met 

ongelukkige verliespartijen van Rinus. 
 

Gorkum 4 - MTTV 2                        uitslag 6-4 
We hadden het voorrecht om in de mooi opgeknapte zaal aan de Dr. Hiemstralaan aan 
te mogen treden. De kleedkamers zijn opgeknapt en de vloer in de zaal is ook 

vernieuwd. 
Rinus beet het spits af en stond na twee games met 2-0 achter. Vervolgens keerde de 

wedstrijd en won hij de derde en vierde game. Helaas kon hij in de vijfde het goede 
spel niet voortzetten. Jeroen had een beetje hetzelfde in zijn eerste wedstrijd. Het 
enige verschil was dat hij de vijfde game wel won. Stef wilde niet voor Rinus en Jeroen 

onder doen en maakte er ook maar een vijf-gamer van. De vijfde game was echter 
voor zijn tegenstander en dat niet echt de bedoeling volgens Stef. 
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Vervolg: senioren competitie team 2. 
Om een beetje in de stemming te blijven deden we er in de dubbel ook maar vijf 

games over. Deze wonnen we echter! 2-2 was zeker niet slecht. 
In het vervolg wist Jeroen nog twee punten te pakken en zodoende werd het weer een 

respectabele 6-4 nederlaag. 
 
Sliedrecht Sport 4                                uitslag 4-6 

De laatste wedstrijd tegen Sliedrecht konden 
we ons vege lijf nog redden maar dan 

hadden we wel een klinkende 9-1 winst 
nodig. Zodoende is het vertrouwen niet al te 
groot. 

We werden bij het binnenkomen in de hal 
verwelkomt door een heus orkest, zouden er 

speciale maatregelen getroffen zijn om de 
tegenstander te ontregelen ? Maar als snel 
werd duidelijk dat dit de generale repetitie 

van Eufonia had voor een uitvoering van 
zaterdag. Het geluid was in ieder geval aanzienlijk waardoor de meesten hier toch wel 

behoorlijke hinder van hadden. Maar dat gold voor iedereen, zodat de kansen toch 
gelijk waren.  Jarno begon tegen Daan Meijer maar had niet echt veel in te brengen. 

Zodoende hing degradatie nu al aan een zijden draadje. Jeroen was ouderwets sterk en 
versloeg Bert Baardman in 3 games. Stef speelde daarna ook een kansloze wedstrijd 
tegen Robert vd Velde zodat het doek al was gevallen. Jarno en Jeroen speelden 

daarna wel een prima dubbel waarin ze hun tegenstanders geen schijn van kans 
gaven. Na de pauze won Jeroen weer in 3 games nu van Daan en gingen we op zoek 

naar winst in deze laatste wedstrijd. Maar Jarno speelde vervolgens goed tegen Robert 
maar kwam net tekort. Ook Stef begon goed tegen Bert, maar zakte toch weer af. 
Jeroen gaf ons nogmaals het goede voorbeeld maar ondanks goed spel ook Stef weer 

net tekort. Jarno leek in de laatste wedstrijd dan toch op weg naar de gelijkmaker 
maar ondanks een 1-0 en 2-1 voorsprong dolf hij in de 5e game met 8-11 het onderspit 

zodat we het seizoen geheel in stijl kansloos afsloten en helaas op de laatste plaats zijn 
geëindigd. 
 

Jarno Stuij  
MTTV 2 
 

 
JEUGDCORNER 
Helaas geen bijdrage ontvangen. 

 

Humor: 
 De meeste politici kunnen hun beloften niet eens onthouden. 
 Niets doen is ontzettend moeilijk. Je weet nooit wanneer je klaar bent. 

 Zal ik de pizza in 4 of 6 stukken snijden? In 4 want 6 stukken krijg ik nooit op 
 Wees vriendelijk tegen uw kinderen. Zij kiezen later uw tehuis. 
 Als het gras bij de buren groener is zal het wel kunstgras zijn 

 Ik kan alles weerstaan, behalve de verleiding 
 Computers: de meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel 
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Het                             moment van het 4de kwartaal 2013. 
 

 

Dit kwartaal heeft Richard de Rijk recht op het MTTV moment. 
 
Waarom? Voor zijn inspanningen als penningmeester? Mede 

organisator van het ELAR toernooi? Voor zijn brede belangstelling 
voor het wel en wee van MTTV? Ook, maar vooral voor zijn 

doorzettingsvermogen.  
 
Zijn deelname aan het Lekpongers toernooi is daar een treffend 

voorbeeld van. Op één avond 3 poule wedstrijden en vervolgens 
doorgaan in de finalepoule is op zich al een mooie prestatie. 

Uiteindelijk werd hij 3de en viel als enige van de MTTV 
deelnemers in de prijzen. 
 

Hij was na afloop (terecht)best trots dat hij met een beker naar 
huis ging. 

 
De redactie is het hier helemaal mee eens en hoopt dat hij nog 

vele jaren kan blijven spelen! 

 
Redactie. 

 
 

Wedstrijdverslag senioren najaarscompetitie 2013. 
 

Spelers: 
Wim de Vries(aanvoerder), Theo Vogelaars, Teunis Buijzer en 

Lex Tump 
Klasse/poule: 

5de klasse/poule C 
Speelavond: 
Vrijdag 

 
 

Talani 4(thuis). 

In onze poule is inmiddels duidelijk geworden dat Gorkum, Sliedrecht en 
HTV als “3 bovenste besten” en VCS, Talani en MTTV als “onderste besten” 

gaan eindigen. Alhoewel, afgaande op onze prestaties, wij ook nog kansen 
hebben bovenin te eindigen. Maar eerst van Bibi Terlouw, Sander Jonker en 
Jan Bel winnen. De praktijk heeft geleerd dat dit niet van zelfsprekend is. 

In zijn eerste partij tegen Sander werd dat al duidelijk. Met een 3-11 start 
sta je niet te juichen. Vervolgens 11-9, 10-12(lekker dom) 11-9 en 

uiteindelijk met 8-11 verliezen is niet slim. Theo trok de stand tegen Bibi 
met 11-5, 11-6 en 11-1 probleemloos recht. Lex daarintegen had de 

grootste moeite de dadendrang van Jan te beteugelen. Met 10-12, 12-14, 11-5 en 12-

14 ging hij ten onder. Het dubbelduo Theo/Wim kwam tegen Sander en Bibi met 11-4 
en 11-8 soepel op voorsprong. Te makkelijk is ook weer niet goed. Na 14-16 en 7-11 

moest en een 5de game voor de winst/verlies gespeeld worden. Uiteindelijk 11-6 winst 
en een 2-2 stand bij de rust. 
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Vervolg: senioren competitie team 3. 
Theo kopieerde het dubbel tegen Sander. Met 11-4 en 11-4 op voorsprong. Het “te 

makkelijk syndroom” sloeg definitief toe. Het verliezen met 5-11, 9-11 en 7-11 moest 
na afloop verwerkt worden. De volgende 5 partijen werden door ons gewonnen. De 

partij van Theo had een uitzonderlijke curve: 11-2, 3-11, 11-5, 6-11 en tot slot 11-7. 
Met 7-3 winst sprongen we naar de 4de plek.  
 

VCS 4(uit). 
Het team van onze volgende “ 3 onderste besten” concurrent met de spelers John 

Nieuwenhuizen, Rico v.d. Heuvel en Marcel Schouten had dezelfde aspiraties: winnen. 
Het werd, helaas voor dit team een zeer éénzijdig duel.  
Met 8 x winst in 3 games, en 1 x in 4 games en een verlies partij van Lex in 5 games 

was het snel bekeken. Opvallend was de winstpartij van Lex tegen Marcel. Niet zozeer 
de winst maar de uitslagen waren bijzonder: 11-1, 11-4 en nogmaals 11-1 was het een 

van zijn snelste partijen. Theo vond dat hij dat moest verbeteren en was ook tegen 
Marcel met 11-1, 11-2 en 11-2 supersnel klaar.  
De 9-1 winst bracht ons zelfs naar de 3de plaats op de ranglijst. Een bevestiging dat wij 

goed mee kunnen komen in deze poule. 

 
Gorkum 5(uit). 
In de thuiswedstrijd verlies met 9-1. Geen prettig vooruitzicht. Wim speelde nu i.p.v. 

Lex. Het waren 3 jonge spelers Marciej Jakubowski, David Chen en M. Wilschut. Voor 
de wedstrijd hebben wij het totaal van de leeftijden nog even vergeleken. Ruime score 

voor ons 192 tegen 51 jaar of zoals de jeugd terecht opmerkte: meer ervaring. 
Op Marciej was de ervaring tegen Wim in ieder geval van toepassing. In 3 games was 

ons 1ste punt binnen. Theo had in zijn 1ste game tegen David geen schijn van kans.(1-
11). Daarna ging het beter maar het werd toch een verliespunt. Teunis was tegen Mr. 
M. kansloos. Was de 2de game nog 9-11 de 3de een blanco score(11-). 

In het dubbel werd de ervaring in stelling gebracht. Wim en Theo gaven Maciej en Mr. 
M weinig hoop op een overwinning. Met een 2-2 stand in de rust waren wij dik 

tevreden.  
Daarna ging het bergafwaarts. Er werd t/m de 9de partij niet meer gescoord. We 
werden niet weggeslagen maar kwamen met onze ervaring toch net iets tekort. Theo 

wist zijn laatste partij tegen Marciej nog in 4 games te winnen. 
Wij waren best tevreden met de 7-3 nederlaag. 

 
Sliedrecht 5(thuis). 

De nr. 1 van onze poule op bezoek. Altijd een 
uitdaging om zoveel mogelijk puntjes bij elkaar te 

schrapen. Jacko de Raad, Matthijs Zoutendijk en 
Teus Schouten waren onze opponenten. In het 
volgend seizoen ga ik maar weer eens foto’s maken 

van de tegenstanders. Dat zegt meer dan alleen een 
naam. 

Wim had tegen Jacko in no time zijn favoriete stand bereikt(0-2). In de 3de game sloeg 
hij genadeloos toe(11-2) om vervolgens in de 4de in te kakken en met 7-11 verloor. 
Theo ontdekte tegen Matthijs dat hij niet in goede doen was. De griepprik “speelde 

mee” was zijn conclusie. Nou in zijn 4de game was hij met zijn “medespeler(de 
griepprik)” toch met 11-9 de sterkste. 
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Vervolg: senioren competitie team 3. 
Onze invaller René Vermeer had geen enkele moeite met Teus. In 3 games was het 

snel klaar. Het dubbel duo Theo/Wim tegen Jacko en Matthijs speelde niet slecht maar 
ook weer niet goed genoeg om te winnen. Een 2-2 met de rust was wel een 

inspirerende basis om de doelstelling, minimaal een gelijkspel, te halen. 
Theo en Jacko maakte er na de rust een “rand en netbal” partij van. Het kon dus alle 
kanten uit. Uiteindelijk, na een mooi gevecht met ook wel lach momenten, won Jacko 

in de 4de game met 11-7. 
De inmiddels op temperatuur gekomen Teus maakte het Wim nog behoorlijk lastig. 

Wim was blij dat hij de 3de game met 12-10 won. Een 5 gamer had hij waarschijnlijk 
niet gewonnen. 
Matthijs was voor René veel te sterk. Met 3 x 5-11 was het wel een “vlakke” uitslag 

maar gezien de lange en soms mooie rally’s een mooie pot. 
Theo bofte niet dat Teus inmiddels echt op stoom was gekomen. Met een 2-0 

voorsprong was het nog geen “kat in het bakkie”. Het werd in de 3de 11-13 en Theo 
kreeg het, zoals hij achteraf zei, toch een beetje benauwd. Hij was blij de 4de game 
met 12-10 te winnen. 

De 9de partij met René en Jacko was een ware thriller. René liet zich niet verleiden om 
te slaan. Jacko had minder geduld en zag zijn smashes regelmatig niet over maar in 

het net gaan. De 3de cruciale game werd door René met 14-12 gewonnen. De 4de werd 
strategisch en beheerst door René gewonnen met 11-8. De 5 punten waren binnen. 

Wim bakte ze in de laatste partij tegen Matthijs weer bruin. Na met 9-11 en 12-14 
verloren te hebben en in de 3de game behoorlijk achter te staan zagen zijn 
teamgenoten het niet meer zitten. Maar de kreet “2-0 achter is mijn favoriete stand” 

werd ook nu weer waar gemaakt. Met een krachtig(lees veel back- en 
forehandsmashes) eindspel werd de winst met11-8, 12-10 en 11-9  binnengehaald. De 

bilspieren van de toeschouwers konden zich weer ontspannen. 
De 6-4 winst was binnen. Het was één van onze mooiste wedstrijden mede dankzij 
onze invaller “the man of the Match” René Vermeer. 

 
 

HTV 4(uit). 
Het verlies van de thuiswedstrijd (4-6) ligt nog vers in ons geheugen. 
Vooral de vreugdekreet van Henk met de historische woorden: “dit is de 

1ste keer dat wij van dit team gewonnen hebben” galmt nog steeds na. 
Een sportieve revanche zou weer een nieuw tijdperk van winnen moeten 

inzetten. Gerrit v.d. Wal, Henk den Besten en Bram Bongers hadden er 
zin in. Ons team ook. 

In de partij van Wim tegen Gerrit werd direct duidelijk dat er om iedere punt 

“gevochten” zou worden. De 1ste game was voor Gerrit(12-10). Daarna werd het 9-11 
en zeer spannend 11-13.  Ook de 4de game was uiterst boeiend. Wim wist uiteindelijk 

met afwisselend behoudend en gewaagd aanvallend spel met 12-14 te winnen. 
Theo had minder moeite met Henk. Na 2 x 6-11 ging de 3de game in 11-4 naar Henk. 
Ook hier een close finish in het voordeel van Theo(11-13).  

Teunis speelde tegen Bram zijn bekende spectaculaire partij. Na 9-11, 11-6, 11-8 en 
9-11 werd finale game weer een thriller. Voorzichtig spelend probeerde ze elkaar de 

fout te laten maken. Uiteindelijk mocht Bram met 11-9 het wedstrijdpunt noteren.  
Het ervaren dubbelduo Theo/Wim raakte tegen Henk en Gerrit na verlies van de 1ste 
game(11-9) niet in paniek. Maar na 7-11 en 8-11 was het maar beter dat geen 5de 

game gespeeld zou worden. De tegenpartij raakte op stoom. De krappe winst in de 4de 
game(13-15)  kwam dan ook als een opluchting. 
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Vervolg: competitie senioren team 3. 
Na de rust werd de partij van Wim tegen Henk weer een ouderwetse 5 gamer. . De 

standen 9-11, 11-5, 14-12, 8-11 en 7-11 spreken voor zich. 
Teunis speelde tegen Gerrit weliswaar met 11-8,11-8 en nogmaals 11-9 een constante 

wedstrijd maar verloor wel. 
Theo en Bram hadden veel tijd nodig. Theo nam met 5-11 en 5-11 relaxed met 2-0 de 
leiding. Iedere blijkt weer dat je dan nog niet gewonnen hebt. Bram ging 

onverstoorbaar door met zijn eigen spel en kreeg Theo met 11-8, 11-7 en 11-6 op de 
knieën. Een slopend duel. Ook voor de scheidsrechter. 

Henk moest tegen Teunis alle zeilen bij zetten. Na 11-8 volgde een boeiend duel met 
16-14. Ferm strijdend moest Teunis daarna met 11-8 buigen.  
Daarna werd vanwege tijdgebrek op 2 tafels gespeeld. Wim was tegen Bram eerder 

klaar dan Theo tegen Gerrit. Bij Wim is bij 2-0 voor staan de uitslag ook niet te 
voorspellen. Uiteindelijk capituleerde Bram met 6-11. 

Theo daarintegen had met 6-11, 11-7, 11-8 en 7-11 de grootste moeite met Gerrit.  
In de 5de game bleef Theo uiteindelijk met 1-12 overeind. 
De 6-4 winst was een feit. 

 
Talani 4(uit). 

Deze vereniging heeft aan de deal met de 
gemeente een prachtige zaal compleet 

met mooie kantine overgehouden. Door de 
glazen afscheiding tussen kantine en 
speelruimte is alles te volgen. Naast het 

nieuwe gebouw waren ook alle tafels 
nieuw. Werkelijk prachtig met de 

complimenten aan de commissie die dit 
allemaal voor elkaar heeft gekregen.  
Het team met Bibi Terlouw, Sander Jonker 

en Jan Bel in de thuiswedstrijd (7-3 winst) 
waren ook nu onze tegenstanders. 

Wim moest als 1ste tegen Sander 
aantreden. Zoals gebruikelijk verloor Wim 

de 1ste game(4-11) om daarna weer te winnen met 11-8 om vervolgens werd de set 

met 13-15 en 6-11 uit handen te geven.  
Sander moest eerder weg dus moest Theo aan de bak. Het werd een enerverende 

partij. Rand en netballen bepaalde uiteindelijk de score(11-9,14-12, 10-12 en 12-10). 
Teunis zorgde tegen Jan weer voor het nodige spektakel. Na met 2-0 achter gestaan te 
hebben(5-11 en 11-13) begon hij aan zijn opmars. Met mooie smashes en bekeken 

spel vocht hij zich met 11-9 en 11-9 terug tot 2-2. Helaas kwam hij in de 5de game net 
wat tekort(6-11). Inmiddels dus 3-0 voor Talani.  

Teunis had tegen Sander weinig in te brengen. Alleen in de 3de game kwam hij nog tot 
9-11. 
Het dubbelduo Theo/Wim had het tegen Jan en Bibi niet echt moeilijk. Met 11-,11-4 en 

11-7 werd het 1ste punt binnengehaald. 
Na de Spa rood stonden Theo en Bibi tegenover elkaar. In de uitwedstrijd was Bibi 

haar vorm volledig kwijt. Ze dacht zelfs aan stoppen. Hoe anders ging het nu. Met zeer 
vast en geplaatst spel, lange rally’s en de wil om te winnen werdhet een spannende 
match. Het ging om en om(5-11, 11-8, 11-7 en 11-13).  Theo had de langste adem en 

won uiteindelijk met 11-5. Weer een puntje binnen. 
Aangezien ik de gespeelde volgorde niet exact meer weet ga ik maar volgens het 

formulier verder. 
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Vervolg: competitie senioren team 3. 
Tegen Wim was Bibi geweldig op dreef. Veel harde smashes terug en lange rally’s 

winnen. Ook nu weer 5 games. Het ging gelijk op behalve in de beslissende 5de game. 
De 2-11 was voor Wim bijna een vernedering maar voor Bibi reden voor grote 

blijdschap. Het was een verdiende overwinning. 
Theo en Jan speelde gelijk op(8-11,9-11, 8-11)  maar wel in het voordeel van Theo. 
Het 2de spektakel van Teunis kwam tegen Bibi. Die begon, zoals later zou blijken, aan 

haar 3de 5 gamer. Met 4-11, 11-6, 9-11 en 11-4 was er geen duidelijke favoriet voor de 
eindzege. Tot op het laatste punt(12-10) bleef het spannend. Helaas geen punt. Het 

stond inmiddels 6-3 voor Talani. 
Wim, alleen het dubbel gewonnen, moest tegen Jan alle zeilen bijzetten. De 1ste game 
ging met 2-11 volledige de mist in. Daarna kwam de ommekeer. Met 3-11, 6-11 en 4-

11 timmerde hij Jan van de tafel. 
Beide partijen hadden een 5-5 stand verwacht maar zoals Jan zei: de mooie zaal heeft 

ons tot beter spel geïnspireerd met 6-4 winst als bewijs!  
 
VCS 4(thuis). 

Er stond niets meer op het speel. VCS was al gedegradeerd en wij staan 
veilig. Rest nog het percentage en niet onbelangrijk: wij kunnen HTV 4 

nog passeren en derde worden. De uitdaging was dus om met 7-3 te 
winnen. Overigens zou mogelijk 6-4 ook voldoende zijn maar ik wist niet 

hoe met het gaat bekijken als onderling resultaat ook hetzelfde is(4-6 en 
6-4). Dus op safe m.b.t. de doelstelling. Het team met Rico v.d. Heuvel, 
Marcel Schouten en Herman Möhlmann(invaller) ad de 1-9 nederlaag nog 

vers in het geheugen. Rico sterk tegen Wim. In de 3de game werd het zelfs 1- 11. 
Daarna weer het herstel met 11-8 maar in de 5de ging het uiteindelijk met 7-11 toch 

mis. Lex het in 3 games weinig moeite met Marcel. Teunis had tegen Herman in zijn 
1ste wedstrijd zijn bekende spectaculaire partij al te pakken. In in gelijkmatige serie van 
11-6,6-11, 6-11 en 11-7 knokte hij zich naar de 5de game. Ook hier ging het gelijk op 

maar bij 8-11 moest hij toch afhaken. 
Wim en Lex moesten tegen Rico en Herman tot  in de 4de game aan elkaar wennen. 

Daarna begon het soepeler te lopen en werd met 11-4 gewonnen. 
Een 2-2 stand in de rust en dan nog met 7-3 willen winnen was nog wel mogelijk maar 
werd krap. Zeker na het verlies van Lex tegen Rico. Niet weggeslagen(6-11, 11-9, 8-

11 en 7-11) maar wij mochten niets meer verliezen. 
Wim had tegen Herman met 11-9, 11-2 en 11-7 geen kind aan Herman. Teunis pakte 

Marcel met 5-11, 11-6, 11-3 en 11-2 snel. Hij was eindelijk van de vervelende 0 
partijen winst af. De eer was gered. Nu werd het echt spannend. 
Lex moest het tegen Herman waar maken. Het werd een kraker. Na 0-2 achter(7-11 

en 3-11) nam Lex het spel over (13-11 en 11-5). Daarna volgde een zenuwslopende  
5de game. De 15-17 stand was uiteindelijk voor Herman. De 7-3 was niet meer 

haalbaar.  
Teunis deed tegen Rico zijn uiterste best om nog een puntje extra binnen te halen. In 
de 3de game kwam hij na 4-11 en 7-11 nog met 16-14 terug. De laatste ging met 6-11 

verloren. 
Wim had tot slot tegen Marcel geen moeilijke partij(11-5,11-3 en 11-5). 

Met een 5-5 stand hadden beide partijen geen wapenfeiten te melden. Het was wel een 
gezellige afsluiting (zeker met de oefenavond van Euphonia aan de andere kant)van 
een geslaagde competitiehelft.  

 
PR man team 3 

Wim de Vries. 
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Verhalen uit  
Een prikker 
Een teamgenoot uit begin vijftiger jaren van de vorige eeuw 

was een imposante Indischman, kort daarvoor gerepatrieerd, 
zoals dat heette, uit het toenmalige Nederlandsch-Indië.  
 

Tafeltennissen had hij in de oorlogsjaren geleerd in het 
Jappenkamp. Hij was een echte “Prikker”, een toen verfoeid spelletje tegenhouden met 

de buik op tafel, misschien wel de voorloper van het schuiven in deze tijd ! Imponerend 
ook door zijn grote gestalte, zijn schitterende zware Engelse motor, een Ariël(*), en 
zijn functie als inspecteur bij de luchtvaart. 

 
Hij speelde met passie, met overgave, had een kunst gemaakt van dat prikken, 

reageerde razendsnel, stond als een blok beton achter de tafel, plaatste de ballen heel 
slim op de meest onverwachte plekken ! 
Wij werden dat jaar kampioen in de eerste klasse en Clybon sloeg geen wedstrijd over. 

Soms moest hij vroeg weg en speelde dan zijn drie partijen achter elkaar. Maar daar 
de tegenstanders hem leerden kennen in zijn spel en de zwakheden daarin, kon het 

gebeuren dat men meeging in het prikken met als gevolg ellenlange partijen ! Clybon 
kreeg het op zo’n avond Spaans benauwd, want dan liep het mis met zijn afspraak ! 
Bovendien kreeg het verhaal bekendheid met als gevolg, dat bij een volgende identieke 

gelegenheid de tegenstanders hetzelfde kunstje uithaalden. 
 

Het kon niet uitblijven, bij de individuele kampioenschappen van de bond in dat jaar 
kwamen Clybon en ik tegenover elkaar te staan. We prikten er op los met van mijn 

kant af en toe een klap. Toen werd er nog ronde na ronde gespeeld en wij waren die 
avond de laatsten die nog bezig waren met een talrijk publiek in afwachting van het 
spelen van de grootse finale in de ereklasse. In de derde set op de stand van 19-19 

sloeg ik toe, maar Clybon liet de bal niet op de tafel komen hij prikte meteen terug, 
punt voor mij ! Zijn volgende serve werd door mij erin geramd en hij pakte de bal weer 

voordat die op de tafel had kunnen komen, hoewel eerlijk gezegd er alles op leek dat 
die bal er overheen zou gaan. 
 

Clybon slaakte een smartenkreet, stak in vertwijfeling het balletje in zijn mond en 
maakte dramatisch een schitterende ronde door de hele zaal. 

Jammer genoeg kon hij zijn werkzaamheden niet verenigen met een avondje 
tafeltennissen en verdween deze kleurrijke en plezierige man uit mijn blikveld. Maar 
vergeten ben ik hem na ruim 50 jaar nog steeds niet ! 

 
 

P.s. (*) 
Die zware Ariël was een 350 cc 
éénpitter. Als je nu op een 

motorfiets van 350 cc rijdt, vraagt 
men aan je “Wanneer koop je in 

plaats van die brommer eens een 
echte fiets ?” 
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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 

 
Papendrecht 11 uit. 
Donderdag 19 september. Hier nog een verslag wat eigenlijk al in de vorige Polsslag 

had moeten staan, maar wat we onze lezers niet willen onthouden. Vandaar hierbij 
toch nog geschreven door uw speciale sportverslaggever. We moesten vanavond naar 

Papendrecht 11, een gelouterd team met Jan van Dalen, Johan Deumer en Henk 
Vermey. René begon tegen Jan, ze speelden een mooie wedstrijd welke pas in de 
laatste game met 11-8 door Jan werd gewonnen. Daarna Arie tegen Johan, ook deze 

wedstrijd ging weer over 5 games. Ondanks dat Johan wilde dat de meest normale 
ballen werden overgespeeld, of zelfs een punt voor hem moesten zijn (over een LET 

viel niet te spreken) won Arie deze wedstrijd wel. Het stond dus weer 1-1. Daarna ging 
het hard, Richard won van Henk, Arie en René wonnen samen het dubbel, René won 
van Johan en Richard van Jan. Het stond dus zomaar ineens 1-5. Daar hadden ze in 

Papendrecht geen zin in want wedstrijd nr. 7 speelde Arie tegen Henk. Hier werden de 
meest normale ballen door de tegenstander opgevangen "omdat ze niet goed zouden 

zijn". Een bal die Arie met een diagonale slag op de rand van de tafel serveerde werd 
zelfs als punt voor de tegenstander geteld "omdat de bal de zijkant van de tafel 

raakte". Toen ook dit punt weer niet als LET overgespeeld mocht worden vond Arie het 
wel goed en verloor deze wedstrijd helaas. Blijkbaar laaide dit toch iets van woede bij 
ons op want de laatste 3 wedstrijden wonnen we weer, alle in 4 games. Daarna wel 

weer gezellig een glaasje gedronken. Maar toch met een raar gevoel naar huis 
gereden; aardige mannen maar achter de tafel / telraam kunnen ze heel vreemd doen 

om toch maar hun potje proberen te winnen. 

Merwestad 4 thuis. 

Het wordt een heel kort verslag, in één woord: DRAMA! 
Het is een sterk team, Arie en ik hebben er elk slechts 1 kunnen winnen en Truus 

helaas niets. 
Ook het dubbel ging verloren, ondanks goed spel, waardoor het 2-8 werd. 
We zullen de ambities weer wat moeten bijstellen, vrees ik. 

Tavernie 5 uit. 
Woensdag 9 oktober gaan Arie, Truus en René naar Nieuwland voor de 5e wedstrijd 

van het seizoen. Het is inmiddels wel duidelijk dat het om de laatste plaats halverwege 
het seizoen zal gaan tussen Tavernie en ons. We staan nu 3 punten voor, maar hoe zal 

dat zijn na deze wedstrijd? Jan Meerkerk begint tegen Truus, welke zeer sterk begint. 
Na 4-11 en 5-11 staat Truus al snel met 0-2 voor. Maar helaas past Jan daarna zijn 
speelstijl aan en wint toch nog met 3-2. Daarna Marja de Gans tegen René. Alleen de 

2e game weet René met 9-11 te winnen maar de andere gaan met 11-4, 11-3 en 11-4 
verloren dus staan we al snel met 2-0 achter deze wedstrijd. Dan Theresia tegen Arie, 

gewonnen door Arie. Het dubbel van Arie en René tegen Marja en Jan hadden we wel 
achterwege kunnen laten. Heel snel in 3 games verloren. Dus gingen we al met een 3-

1 achterstand wat drinken. Daarna Marja tegen Truus, hier zaten een paar spannende 
game's bij. Maar ook daar heb je niks aan als je toch weer net verliest  
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Vervolg: senioren competitie team 4. 
Hierna de klapper van de avond, een zeer mooie partij tussen Arie en Jan, welke ook 

nog eens in 5-en werd gewonnen  door Arie. Dan Theresia tegen René door René 
gewonnen. Het staat inmiddels 4-3 dus een kleine overwinning zou nog mogelijk zijn. 

Maar daar wilde men in Nieuwland niets van weten, de volgende 3 wedstrijden werden 
allemaal in 4 game's verloren. Dus met een 7-3 verlies worden we weer naar huis 
gestuurd na eerst nog wat gedronken te hebben. Halverwege het seizoen staan we 

laatste, met 1 punt achterstand op Tavernie. 

Lekpongers 2 uit. 

Dinsdag 15 oktober, Arie, Truus en René hetzelfde team wat de 
eerste wedstrijd van het seizoen met 6-4 van Lekpongers had 

gewonnen. We begonnen op 2 tafels tegelijk Arie tegen Martin den 
Otter en René tegen Wim Veenvliet. Beide wisten hun partij te 
winnen, Arie in een spannende wedstrijd in 5 games, René vrij 

eenvoudig in 3-en. Daarna Truus tegen Erik Mulckhuijse, hier was 
het verschil helaas iets te groot, al snel 3-0 voor Erik. Dan maar 

via de dubbel weer eens met een voorsprong proberen te gaan 
rusten, en hoewel we een 0-2 voorsprong wisten te nemen 

verloren we daarna toch weer vrij kansloos met 3-2. Dus bij "de thee" een 2-2 stand. 

Na de pauze weet Arie nog van Wim te winnen. We staan met 2-3 voor!! Maar dat was 
toch iets te vroeg gejuicht, want daarna winnen we geen van allen meer. Truus speelt 

nog wel een heeeeeeel erg spannende wedstrijd tegen Wim, maar ook deze verliest ze 
weer net in 5 game's. Zoals Truus er dit seizoen veel net niet wint. Aan het eind van de 
avond gaan we na nog een paar drankjes met een 7-3 nederlaag naar huis. 

Papendrecht 11 thuis. 

Woensdag 30 oktober, na de stop in verband met de najaarsvakantie ontvangen we de 

heren van Papendrecht 11. Na de wedstrijd in Papendrecht zijn we benieuwd hoe ze 
vanavond tegen ons zullen spelen.  René begint tegen Henk Vermey, na de eerste 
game met 10-12 te hebben verloren weet René  de 3 volgende te winnen en staan we 

dus met 1-0 voor. Maar daarna verliest Truus van Johan Deumer en Richard van Jan 
van Dalen. Dan moeten we de dubbel dus winnen om met een gelijke stand te kunnen 

rusten. In een zeer wisselvallige, maar daardoor wel spannende partij winnen Truus en 
René de eerste en de vierde game. Maar helaas winnen Henk en Johan nr. 2, 3 én 5. 
Wéér verliezen we het dubbel. Na de rust wint Truus in een hele leuke wedstrijd van 

Henk Vermey. Daarna verliest René na een 13-11 winst in de eerste game met 4-11, 
4-11 en 3-11 van Jan van Dalen. Richard verliest daar net van Johan, in een hele leuke 

maar ook weer wisselvallige wedstrijd helaas de 5e game met 5-11. Truus en René 
verliezen daarna beide nog, maar Richard wint ook nog een partij, in 3-en van Henk. 
Gelukkig had Henk niet zo'n sterke avond, zodat we alledrie van hem konden winnen. 

Helaas al de 3e 7-3 nederlaag op rij dit seizoen. 

Nileta 1 uit. 
Dinsdag 5 november, vandaag gaan we naar Nieuw-Lekkerland. Waarschijnlijk is dit 
het team wat dit seizoen zal promoveren naar de 4e klasse. Bij ons thuis hadden we al 

met 2-8 verloren, dus dat willen we in ieder geval proberen te verbeteren. Truus 
startte goed tegen Jos? Verhaar, maar kon het niet van hem winnen. Bleef elke game 

netjes bij, en wist er ook één te winnen maar verloor helaas wel. Daarna René tegen 
Marco de Ruiter, heel gelijkmatig met 3x 11-7 verloren. Richard weet onze eerste 
wedstrijd van de avond te winnen, in 4 game's wint hij van André van den Dool.  
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Vervolg: senioren competitie team 4. 
Het dubbel van Truus en René wordt wel heel erg gelijkmatig van Marco en André 

verloren, 11-4, 11-4, 11-4. Eigenlijk kunnen we over de rest van de avond kort zijn. 
Het is vanavond wel erg duidelijk dat het team wat kampioen zal worden speelt tegen 

een degradatie-kandidaat. We weten nog één puntje te winnen, René wint van André 
van den Dool waar hij op het Elar-toernooi in de halve finale van had verloren. Weer 
gaan we naar huis met een nederlaag ; 8-2. 

Merwestad 4 uit. 

Dinsdag 12 november, we moeten naar Dordrecht. De eerste 
wedstrijd verloren we met 8-2 van ze en omdat zij 2e staan in de 
competitie verwachtten we dat we niet al te veel punten zullen 

halen. De eerste wedstrijd gaat tussen René en Emre Ulusoy, 
tijdens het inspelen had ik nog het idee dat het wel moest kunnen 

want hij had niet echt een moeilijk spel en ook niet heel bijzondere 
slagen. Tot we de wedstrijd gingen spelen en er ineens een 
Berlijnse muur aan de andere kant van de tafel stond. Werkelijk 

elke bal kwam terug, waar ik hem ook sloeg. Verloor dan ook met 11-5, 11-5 en 11-9. 
Daarna Truus tegen Salar Farai, in een mooie wedstrijd verliest ze van hem in 4 

game's. Waarschijnlijk had Truus meer kans gehad als haar wedstrijd tegen Salar later 
op de avond was geweest, want nu kon hij zich nog herpakken iets wat hem later op 
de avond niet meer lukte. Richard wint zijn wedstrijd tegen Karel de Wal netjes in 5 

game's. Dubbel tussen Truus/René en Emre/Salar gaat daarna helaas weer in 5 game's 
verloren. Dus met een 3-1 achterstand gaan we thee drinken. Na de pauze René tegen 

Salar. Waar Salar tegen Truus helaas nog kon terugkomen na een verloren game 
speelt hij deze wedstrijd, gelukkig voor René, na 2 gewonnen game's vooral tegen 
zichzelf waardoor René de 3e, 4e en 5e game weet te winnen. Daarna Richard tegen 

Emre, Richard weet één game te winnen tegen de Muur maar helaas blijft het daarbij. 
En dan ineens komt "de periode van MTTV 4", we winnen 3 wedstrijden op rij. Truus en 

René in 5-en en Richard zelfs in 3-en. We staan dus met 4-5 voor!! Als we er nog één 
weten te winnen gaan we hier met een 4-6 winst vandaan en kunnen we het seizoen 
misschien nog redden volgende week tegen Tavernie 5. Maar helaas de laatste 

wedstrijd is tegen de Muur en ook Truus kan er niet doorheen breken. Dus 5-5, een 
stand waar we vooraf zeker voor getekend zou hebben.  

Tavernie 5.thuis 
Onze laatste wedstrijd. Het is vanavond er op of er onder. Wij staan onderaan en 

Tavernie staat 2 punten boven ons. Als wij met 6-4 winnen staan we gelijk maar dan 
blijven we onderste door het onderling resultaat. We moeten dus winnen met minimaal 

7 – 3. 
René is er deze avond ook niet bij maar hij heeft een prima invaller geregeld, Wim de 
Vries. 

We gaan beginnen met Truus tegen Jan Meerkerk, alléén de tweede set is spannend 
11-13 maar gaat toch naar Tavernie met 0-3. Dan Wim tegen Marja de Gans. Er wordt 

veel en hard geslagen en Wim komt in zijn favoriete positie 0-2 achter, hij wint de 
derde set maar helaas de vierde niet. Dan Richard tegen Theresia, die wordt gelukkig 

door Richard gewonnen. Dan het dubbel Wim en Truus, nooit eerder in de competitie 
samen gedubbeld tegen Jan en Marja.  Setstanden 10-12  6-11 12-10 10-12. 
Spannend genoeg maar geen punt. We gaan dus de pauze in met een 3-1 achterstand 

en dat betekent dat we na de pauze alles moeten winnen. En dat gebeurt dus niet 
gelijk na de pauze verliest Wim van Jan, Truus wint van Theresia en Richard verliest 

van Marja.  
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Vervolg: senioren competitie team 4. 
Daarna Wim tegen Theresia die hij wint met 3-1 Richard tegen Jan, weer ontzettend 

spannend 11-13 11-6 8-11 12-10 10-12. Prachtige wedstrijd wederom maar geen 
punt. Ook de laatste Truus tegen Marja gaat verloren. 

Een verlies dus deze avond van 3-7. Gelukkig wel een gezellige avond. Wim bedankt 
voor het invallen. 

Officieel zijn we gedegradeerd maar hopen toch in de voorjaarscompetitie in de 5e 
klasse te mogen spelen.  

 

Truus de Goeij 
René Vermeer 
Richard de Rijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 

ENKELSPEL 2014 

8-10-15 EN 17 JANUARI 2014 
 

 
Systeem: 

Bij 3 t/m 16 deelnemers:  1 poule 
Bij> 16 deelnemers       :  poules in voorronde en als finale-poules 
 

 
Sluitingsdatum inschrijving: 

Uiterlijk vrijdag 03 januari 2014. 
 
 

Overige informatie: 
 Op de 1ste speelavond (woensdag 08-01-2014) 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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OLIEBOLLENTOERNOOI  

VRIJDAG  

27 DECEMBER 2013 

 

voor junioren en senioren 

Organisatie: team 3 

 

De jeugd zal vanaf 19.00 uur onder leiding van de jeugdcommissie spelen. 

 

Voor de senioren heeft team 3 vanaf ca. 20.30 uur het initiatief voor dit toernooi. 

 

Voor beide groepen zijn er na de sportieve inspanning oliebollen en uiteraard een 
drankje om op een gezond en sportief 2014 te proosten. 

 

Inschrijven niet nodig. 

Deelname wordt zeer op prijs gesteld. 

 

 

 

 

 

De oliebollen worden gesponsord door de exploitanten van sporthal de 
Linde, Berry en Corita Bakker.. 

Namens MTTV:  

hartelijk bedankt. 
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Impressie ELAR toernooi. 
Ondanks maximale inspanning was de deelname aan dit prachtige 
toernooi met 55 deelnemers(junioren en senioren) zeer matig te 
noemen(in 2012 waren dat er nog 130). De organisatie had slechts 2/3 

van de zaal nodig. Het toernooi kreeg hierdoor wel meer sfeer. 
 

De groepsindeling moest noodgedwongen hier 
en daar aangepast worden maar  bleek 
geen obstakel te zijn voor het wedstrijd 

principe.: het Zwisters systeem. Het brein 
achter dit systeem, Daniël Muilwijk, gaf voor aanvang een 

duidelijke uiteenzetting inclusief een  begeleidende 
powerpoint presentatie.  
 

De wedstrijden verliepen volgens schema. In diverse klassen werden zelfs 7 
wedstrijden verdeeld over de dag(tussen 09.30 en 16.00 uur) gespeeld. In de halve- 

en finale partijen waren spectaculaire rally’s te bewonderen. Het was een geweldige 
reclame voor de tafeltennissport. 
 

 
Fragment uit 

de halve 
finale met 

schitterende 

slagen 
wisselingen 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
De wedstrijd organisatie kan terugkijken op een gezellig en in sportief en 

organisatorisch opzicht geslaagd toernooi. 
 

Redactie 
Wim de Vries  
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Voor de internationale lezers van de Polsslag: 
 
Afrikaans: Geseende Kerfees en 'n gelukkige 
nuwe jaar;  
Albanees: Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri!;  
Arabisch: I'D Miilad Said ous Sana Saida;  
Armeens: Shenoraavor Nor Dari yev Soorp 
Janunt;  
Baskisch: Zorionak eta Urte Berri On!; 
Bretons: Nedeleg laouen na bloav ezh mat;  
Bulgaars: Chestita Koleda i Shtastliva Nova 
Godina;  
Cantonees: Seng Dan Fai Lok, Sang Nian Fai Lok;  
Catalaans: Bon Nadal i feliç any nou!;  
Corsicaans: Bon Natale e Bon capu d' annu;  
Deens: Glædelig Jul og godt nytår; 
Duits: Froehliche Weihnachten und ein glückliches 
Neues Jahr!;  
Egyptisch: Colo sana wintom tiebeen;  
Engels: Merry Christmas & Happy New Year;  
Esperanto: Gajan Kristnaskon & Bonan Novjaron;  
Ests: Rõõmsaid Jõulupühi ja Head uut aastat dei 
na yabaki vou;  
Fins: Hyvää Joulua or Hauskaa Joulua: 0nnellista 
uutta vuotta; 
Frans: Joyeux Noël et Bonne Année!;  
Fries: Noflike Krystdagen en in protte Lok en 
Seine yn it Nije Jier!;  
Grieks: Kala Christougenna Ki'eftihismenos O 
Kenourios Chronos;  
Groenlands: Juullimi Ukiortaassamilu Pilluarit;  
Hebreeuws: Mo'adim Lesimkha. Shanah Tova;  
Hongaars: Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
Boldog újévet!;  
Iers: Nollaig Shona Dhuit;  
IJslands: Gleðileg Jól og Farsaelt Komandi ár!; 
Indonesisch: Selamat Hari Natal & Selamat 
Tahun Baru;  
Irakees: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah;  
Italiaans: Buon Natale e Felice Anno Nuovo;  
Japans: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto;  
Javaans: Sugeng Natal lan warsa enggal; 
Koerdisch: Seva piroz sahibe u sersala te piroz 
be;  
Koreaans: Sung Tan Chuk Ha;  
Kroatisch: Sretan Bozic;  
Latijn: Pax hominibus bonae voluntatis; 
Lets: Prieci'gus Ziemsve'tkus un Laimi'gu Jauno 
Gadu!;  
Libanees: Milad Saeed wa Sanaa Mubarakah;  
Litouws: Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju metu;  
 
 

 
Luxemburgs: Schéi Krëschtdeeg an e Schéint Néi 
Joer;  
Macedonisch: Srekan Bozik I Nova Godina;  
Maleis: Selamat Hari Natal;  
Maltees: Nixtieqlek Milied Tajjeb u Sena Tajba; 
Monegaskisch: Festusu Natale e Bona ana 
noeva; 
Mongools: Zul saryn bolon shine ony mend 
devshuulye;  
Noors/Bokmål: God Jul og Godt Nyttår;  
Oekraïens: Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho 
Novoho Roku!;  
Pools: Wesolych Swiat i Szczesliwego Nowego 
Roku;  
Portugees: Boas Festas e um feliz Ano Novo;  
Russisch: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva 
i s Novim Godom;  
Schots/Gaelic: Nollaig chridheil agus Bliadhna 
mhath ur!;  
Servisch: Sretan Bozic. Vesela Nova Godine;  
Siciliaans: Bon Natali e Prosperu Annu Novu!;  
Sloveens: Vesele bozicne praznike in srecno novo 
leto;  
Slowaaks: Vesele Vianoce a stastny novy rok;  
Soedanees: Wilujeng Natal Sareng Warsa 
Enggal;  
Spaans: Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo;  
Thai: Suksan Wan Christmas lae Sawadee Pee 
Mai;  
Tsjechisch: Prejeme Vam Vesele Vanoce a 
Stastny novy rok;  
Tumbuka: Kristu wabe namwe munyengo ya 
Christmas;  
Turks: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun;  
Vietnamees: Chuc Mung Giang Sinh: Chuc Mung 
Tan Nien;  
Vlaams: Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar;  
Welsh: Nadolig LLawen a Blwyddyn;  
Zweeds: God Jul och Gott Nytt År; 
 
 
 
en voor alle Nederlandstalige lezers: 

 

 

Prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 
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