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POLSSLAG 

CLUBBLAD VAN DE MEERKERKSE TAFELTENNISVERENIGING MTTV 
30ste jaargang, jaar 2012, uitgave 02. 

 
 
 

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 

 
In deze uitgave o.a. 

 
 

Het                       moment van het 2de kwartaal 2012. 
     
 
                               

 

Vaste rubrieken o.a.: 
 Evenementen kalender   
 Jarigen 

 Overzicht adverteerders 
 Nationale toernooi- en evenementenkalender 

 De voorzitter schrijft 
 Competitie wedstrijdverslagen 
 Competitiestanden  

 Jeugdcorner 
 Fotoraadsel: wie is dit? 

 
en verder………… 
 Humor 

 Fotoraadsel: wie is dit? 
 Verhalen uit de oude doos  

 Notulen jaarlijkse algemene ledenvergadering 2012 
 Dubbelkampioenschap senioren 
 Thailand in de winter 

 30 jarig jubileum MTTV 
 Jeugdcorner 

en nog veel meer…………… 
 
 

 
Kopij de Polsslag uiterlijk 28 september 2012 inleveren bij de redactie of per e-mail naar: 

red_polsslag@hotmail.com

mailto:red_polsslag@hotmail.com
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Meerkerkse Tafeltennis Vereniging MTTV. 

Opgericht 10 juni 1982. 
 
Voorzitter: 
Jeroen Peek  
W. van Haeftenstraat 26  

4133 JB Vianen 
 tel       : 0347-373044 

 e mail  : voorzitter@mttvmeerkerk.nl  
                          

 Secretaris(ad interim): 
 Richard Vogelaars  
 Benedictushof 19  

 4133 AG Vianen 
 tel        : 0347-778670 

 e mail   : secretaris@mttvmeerkerk.nl 
 

 
 Penningmeester:  

 Victor Bongaards 
 Pr. Margrietstraat 9 
 4231 AT Meerkerk 

 tel         : 06-46050004 
 e mail    : penningmeester@mttvmeerkerk.nl  

 
 

  

 Wedstrijdsecretaris: 
 Arie Verduin 

 Liesveldweg 51 
 4233 HG Ameide 
 tel       : 0183-601688 

 e mail  : wedstrijdsecretaris@mttvmeerkerk.nl       
 

  
 
 Jeugdzaken:                        

 Henk Huyzer  
 Scheepjesbrug 614 

 4231 ZZ Meerkerk 
 tel         : 06-13127596 
 e mail    : jeugdsecretaris@mttvmeerkerk.nl  
 
 

 

 
 

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
mailto:jeugdsecretaris@mttvmeerkerk.nl
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ALGEMENE INFORMATIE OVER 

 
Doelstelling: 
Lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de beoefening van de 

tafeltennissport in het bijzonder. 
 

Speellocatie: 

Sporthal “De Linde”, Lindenstraat 1, Meerkerk, Telefoon 0183-352734. 
 

Speeltijden: 
Op woensdag van 20.00 – 23.00 uur, op vrijdag van 19.00 – 23.00 uur. 

 

Training: 
Junioren selectietraining Tavernie en MTTV van 19.30 – 21.00 uur 

Junioren op vrijdag van 19.00 – 20.00 uur. 
 

Junioren: 

Leeftijd van 8 tot en met 17 jaar. 
 

Senioren: 
Leeftijd vanaf 18 jaar.  

 

Contributie: 
Junioren tot 16 jaar € 5,00, junioren van 16 tot en met 17 jaar € 6,00  

en senioren € 11,50 per maand.  
 

Betaling: 

Per maand: uitsluitend automatisch. 
Per kwartaal, per halfjaar of per jaar: bij voorkeur automatisch  

of per gekozen periode vooraf. 
Rabobank Vijfheerenlanden, rek.nr. 3413.14.099 t.n.v. MTTV Meerkerk. 

 

Lidmaatschap:  
Per kalenderjaar. 

 
Activiteiten: 

Deelname aan de competitie van de NTTB afd. West, regio Dordrecht.  
Het organiseren van en deelnemen aan toernooien, clubkampioenschappen,  
onderlinge wedstrijden, het Zederiks Scholieren Kampioenschap in januari, ELAR 

tafeltennistoernooi en gezelligheidsbijeenkomsten. 
 

Clubblad: 
“Polsslag” verschijnt 4 x per jaar:  begin april, begin juli, begin oktober en 3de  week 
december.  

 
e-mail adres redactie : red_polsslag@hotmail.com  

website   : www.mttvmeerkerk.nl 
 
 

Tafeltennis: een sport voor jong en oud. 
 
 

mailto:red_polsslag@hotmail.com
http://www.mttvmeerkerk.nl/
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Adverteerders in alfabetische volgorde: 
 

Astra toerkoop reisbureau   Leerdam 

Autofood Meerkerk tankstation     Meerkerk 

Bovezolder de feestzaal en evenementen    Meerkerk 

Brandpunt, dorpshuis dorpshuis voor feesten etc.                        Nieuwland 

Brughuis, het kleine eeterij                                 Meerkerk               

Capelleveen B.V. installatietechniek, loodgietersbedrijf         Meerkerk 

Deventer van, Frank stukadoorsbedrijf  Meerkerk   

Elar verkeers(rij)school                                    Lexmond 

Emobility Center under construction  Meerkerk 

Fixet klusmarkt    Meerkerk 

Gouden Leeuw de  café - petit restaurant                  Meerkerk 

Grijn van de bakkerij   Meerkerk                                                    

Halte de cafetaria  Meerkerk                                             

Jong de  timmer- en bouwbedrijf  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 

Mulckhuijse, W. interim management en advies                  Meerkerk 

Onderhuis ’t   bloemen en planten                                 Meerkerk 

Opticiën de, ten Voorde deskundig advies horen en zien                         Meerkerk 

Overgauw, Teus herenkapsalon  Meerkerk 

Panco B.V. aannemingsbedrijf  Noordeloos 

Plus Meerkerk supermarkt                                Meerkerk 

RABOBank Vijfheerenlanden bankzaken en hypotheken                         Vianen 

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 

Vegt van der smeed- en constructiebedrijf                Meerkerk 

Verhoef B.V. hei-,hijs –,en grondwerken                  Meerkerk 

Vink Schilderwerken schilderwerken en bouwonderhoud            Meerkerk 

Voskuilen kwaliteitsslagerij  Meerkerk 

Watermolen de bloemenwinkel      Meerkerk 

Zandwijk en Zn. Van dier en tuin                                    Meerkerk 

Zwijnenburg huis van de mode                  Meerkerk  

    

 

Voor onze adverteerders heeft de redactie de volgende extra service bedacht: 
 
Als u iets nieuws te melden heeft of extra informatie over uw bedrijfsactiviteiten wilt laten 
publiceren in de Polsslag, neem dan contact op met de redactie via e-mail 

red_polsslag@hotmail.com of telefonisch met Wim de Vries 0183-351471,  
mobiel 06-53708394. De redactie zal contact opnemen om een afspraak te maken.   
 

 
 

Koop of informeer bij onze adverteerders! 
 

 

Kopij de Polsslag uiterlijk 28 september 2012 inleveren bij de redactie of per e-mail naar: 

red_polsslag@hotmail.com 

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

Beste allemaal, 

 

We gaan alweer richting het einde van het seizoen. Een seizoen 

waarin we sportief niet al te veel hebben gebracht. Liefst vier 

van de zes teams eindigden onder de streep. In de regel bekent 

het overigens wel dat volgend seizoen de prestaties aanmerkelijk 

beter zullen zijn.  

Op 9 juni hebben we ons zesde lustrum gevierd. Het was een gezellige middag / avond 

waarin zowel de jeugd als de  senioren zich prima vermaakt hebben. Klein minpuntje was 

de nederlaag van Oranje, maar zelfs Richard de Rijk zijn humeur bleef goed, dus dan valt 

het mee… 

 

Eén dag voor het jubileum, op 8 juni, zijn Richard en Arina Vogelaars de trotse ouders 

geworden van een gezonde dochter Emily. Vanaf deze plek wens ik jullie veel gezondheid en 

geluk toe met dit wondertje. 

 

Ook mogen we twee nieuwe senioren verwelkomen. Jan van Duijn en Gerard van Buuren 

zijn lid geworden bij MTTV. We wensen ze veel speelplezier toe. Helaas heeft Jan een 

ongelukkige val gemaakt tijdens een fietstocht in de Ardennen. Hopelijk ben je snel weer op 

de been. Veel sterkte gewenst. 

 

Treurig nieuws hebben we ook vanuit de jeugd. Onze jeugdleden Rapibat en Cham Long 

zijn door de Nederlandse regering terug gestuurd naar hun vaderland. Deze kinderen 

draaiden perfect mee in onze samenleving en waren bezig een mooie toekomst op te 

bouwen in Nederland. Erg triest dat het zo allemaal heeft moeten lopen. 

 

Wat me nog rest is iedereen een fijne vakantie toe te wensen. Rust lekker uit en geniet. 

 

Jeroen Peek 

 
 

NOTEREN: 
 
Zaterdag 20 oktober 2012 organiseert MTTV het najaarstoernooi 2012 in sporthal de Linde 
te Meerkerk. 
 
Reserveer deze datum voor een gezellige en sportieve tafeltennis ontmoeting



 
 

10 

 

Evenementenkalender MTTV 

29-06-2012  Laatste speelavond 
22-08-2012  Eerste speelavond senioren 
24-08-2012  Eerste trainingsavond jeugd 

20-10-2012  Najaarstoernooi in Meerkerk 
 
 

Onze jarigen…… 

10-07-2012  Wim van de Bilt  Gorinchem 
10-07-2012  Willem Keppel  Meerkerk 

11-07-2012  Yon Heerkens  Noordeloos 
15-07-2012  Jarno Stuy   Schoonrewoerd 
15-07-2012  Dani de Groot  Meerkerk 

17-07-2012  Ruud Muilwijk  Meerkerk 
21-07-2012  Jeroen Peek   Vianen 

22-07-2012  Luuk Cobben  Meerkerk 
 

06-08-2012  Martin van de Ham  Meerkerk 
13-08-2012  Julian van Daal  Meerkerk 
16-08-2012  Wim de Vries  Meerkerk 

23-08-2012  Richard Vogelaars  Vianen 
23-08-2012  Daniël Muilwijk  Zeist 

29-08-2012  Fie Ya Chen   Meerkerk 
29-08-2012  Femke Venema  Meerkerk 
 

18-09-2012  Stef van de Bilt  Meerkerk 
24-09-2012  Daan Verhoeven  Meerkerk 

 
 

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

toegewenst! 
 

 
 

Van de redactie. 

Het is alweer vakantietijd. Het batje kan voor 6 weken in de 
sporttas blijven. Alhoewel, misschien kan je het op de 

camping of hotel toch niet laten als er tafeltennistafels staan. 
De laatste wedstrijdverslagen van de competitie voorjaar 
2012, een impressie van het 30 jarig lustrum feest, de 

dubbelkampioenschappen senioren/junioren verslagen etc. 
zijn in deze Polsslag opgenomen. De redactie heeft weer haar 

uiterste best gedaan om er een leesbaar clubblad van te 
maken. 

Voor de volgende uitgave zal het, vanwege vakantietijd, traditioneel moeilijk worden 

voldoende kopij binnen te krijgen. Misschien dat het deze keer met jullie medewerking 
beter zal gaan. Er is altijd wel een moment om de PC/laptop te aan te zetten en een 

verhaaltje te maken. Ieder onderwerp is van harte welkom.  
 

Wees creatief en help de redactie de zomer door! 
 
Namens de redactie:  

Wim de Vries
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Fotoraadsel: wie is dit? 

 
Wie is dit lid van MTTV? 
De bewerkte foto in Polsslag 2011 01 was van Henk Huyzer.  Deze keer waren er twee 

inzenders: Jarno Stuij en Henk Huyzer.  
 

Henk heeft zichzelf ontdekt en is dus deze keer winnaar. Gefeliciteerd. Het origineel 
geborduurde logo(een collectors item) komt naar je toe. 
 

Ook nu weer krijgt de winnaar een origineel geborduurd MTTV logo. Bij meerdere goede 
antwoorden zal loting beslissen. 

 
Gaarne jullie reactie bij de redactie of mail naar red_polsslag@hotmail.com  

 

 

Afdeling west toernooikalender 

In de maanden juli, augustus en september 2012 zijn geen wedstrijden gepland. 
 
 
 
Tafeltennis op het 
allerhoogste (politieke) 
niveau. 

Een schazwaan. 

Een slakikker 

mailto:red_polsslag@hotmail.com
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING MTTV VAN 
10-1-2012 
 

Aanwezig: 13 leden 

Afwezig met kennisgeving: - 
 

1. Opening 
De voorzitter, Jeroen Peek, opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het 

bijzonder, Wim de Vries (erevoorzitter), Theo Vogelaars, Lex Tump en Victor Bongaards 

(ereleden) en Jarno Stuij (lid van verdienste).  
 

2. Notulen algemene ledenvergadering van 11-01-2011 
 De volgende opmerkingen zijn gemaakt: 

o Theo Vogelaars: Is er al een onderzoek geweest over de Polsslag? 

 Jeroen Peek (voorzitter): Nee, we hebben besloten om het onderzoek niet 
meer uit te voeren, we hebben nu een digitale versie van de Polsslag en 

een goedkope drukker gevonden. 
o Wim de Vries: Er zouden verslagen van de bestuursvergaderingen gemaakt 

worden voor het clubblad, maar ik heb daar tot nu toe nog niets gezien. 

 Richard Vogelaars (secretaris): Ja dat klopt, ik heb er geen tijd voor gehad. 
o Wim de Vries: Het bezoek op de trainingsavonden is bedroevend. Op de vorige 

vergadering is gezegd dat er aandacht aan besteedt zouden worden, maar daar is 
weinig te merken. 

 Jeroen Peek: Ja dat klopt ook. Maar ook een evenement als bijvoorbeeld 

het oliebollentoernooi is de animo niet hoog. Verder speelt ook mee dat het 
aantal leden is gedaald. 

 Richard Vogelaars: Op dit moment hebben namelijk minimaal 7 senioren 
hun lidmaatschap opgezegd. 

 Theo Vogelaars: Het lijkt er ook op dat mensen er bewust voor kiezen om 
thuis te blijven. 

 

3. Mededelingen 
 Richard Vogelaars: Arina is zwanger. 

 
4. Verslag secretaris/wedstrijdsecretarissen 2011 
Verslag secretaris: 

 Geen opmerkingen. 
Verslag wedstrijdsecretaris senioren: 

 Geen opmerkingen. 
Verslag wedstrijdsecretaris jeugd: 
 Geen opmerkingen. 

 
5. Financieel jaarverslag 2011 

 Een nieuwe “Jaarrekening 2011” is uitgedeeld tijdens de algemene ledenvergadering 
met de uiteindelijke jaarrekening. 

 Hierover zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 

o Truus de Goeij: We maken maar +-25% winst met de stroopwafelactie. Dat lijkt 
aan de lage kant. 

 Victor Bongaards (penningmeester): Dit is inderdaad aan de lage kant, de 
opbrengst is de vorige keren hoger geweest. 

o Truus de Goeij: Begroting voor de leden over 2012 en 2013 blijft hetzelfde en de 

zaalhuur wordt begroot op minder dan we dit jaar betalen. 
 Victor Bongaards: Dat klopt, dit kan zo zijn omdat we daar nog een extra 

rekening over 2010 hebben betaald. Bij MTTV boeken we de rekeningen op 
het moment dat we ze binnen krijgen. 
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Vervolg: notulen algemene ledenvergadering. 

 Richard de Rijk: Het is misschien is een optie om de begroting bij de 
jaarrekening toe te voegen en bij grote afwijkingen een verklaring geven. 

o Theo Vogelaars: De inkomsten uit de contributie lijken niet te kloppen voor de 
begroting van 2012, dat zou €3500,- moeten zijn en dan komt het -/- saldo weer 

te vervallen. 
o Wim de Vries: De donateurs post van de Oranjevereniging kan geschrapt worden.   

 Victor Bongaards zal de aanpassingen doorvoeren. 

 
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kas-controlecommissie 

 De kascontrolecommissie, bestaande uit Wim de Vries en Richard de Rijk, heeft de 
penningmeester decharge verleend voor de jaarrekening van 2011. 

 De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit: Richard de Rijk (voorzitter 

kascontrolecommissie) en Truus de Goeij. Lex Tump heeft zich aangemeld als reserve.  
 

7. Begroting 2012 / 2013 
 Theo Vogelaars en Truus de Goeij hebben hierover opmerkingen. Zoals eerder 

opgemerkt het leden aantal loopt terug, dus de contributie loopt terug en zaalhuur gaat 

omhoog. Hoe lang houden we dit nog vol? 
 Jeroen Peek: Dit zal een agendapunt worden tijdens de bestuursvergaderingen dit jaar. 

 
8. Jeugd 
 Henk Huijzer (jeugdsecretaris):  

Vrijdagavondtraining: 
De trainingen afgelopen seizoen zijn voornamelijk door Henk zelf en Daniël Muilwijk 

gegeven. Dit omdat er ook veel jeugdleden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Op dit 
moment hebben we 10 leden die er elke training zijn. Dus de trainingen zijn wat 
serieuzer aangepakt. Dit is goed bevallen. Ook zijn er nog 3 meiden lid geworden.  

Het gaat nu dus weer goed met de trainingen en het doel is om eind van de zomer weer 
rond de 15 jeugdleden te zitten.  

 
Selectietraining: 
Er is weer een jeugdspeler van MTTV op de selectie training van Mia en er is er nog 

eentje opkomst. 
 

Jeugdcompetitie: 
Na de zomervakantie proberen we weer een competitieteam samen te stellen. 
  

 Richard Vogelaars: We hebben er bewust voor gekozen om de selectietraining door te 
laten gaan, ondanks dat we geen MTTV jeugdlid hadden. Als we dit hadden opgegeven 

krijgen we het niet zomaar weer terug. En Truus de Goeij deed natuurlijk ook nog mee. 
 Henk Huijzer: Iedereen is geschikt om mee te trainen met de jeugd, om bijvoorbeeld 

gewoon de bal terug te brengen. Dat helpt enorm bij de jeugd. Er wordt nu ook 
bijgehouden wat er gedaan is en wat de vooruitgang. 

o Theo Vogelaars: Is er een structuur in de vorm van de trainingen en wat er per 

week gedaan zou worden.  
 Henk Huijzer geeft aan dat dit niet nodig was omdat Daniël en Henk altijd 

er waren.  
 Richard de Rijk: Bij ATV was er vroeger een bondsboekje met de trainingen en men wist 

wat er gedaan moest worden op een training. 

o Henk Huijzer: Het huidige trainingsschema zal verder uitgewerkt worden.  
 Johnny Barten geeft verder aan dat hij ei niet kwijt kan op de trainingen, maar hij wil 

wel graag zijn steentje bij blijven dragen.  
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Vervolg: notulen algemene ledenvergadering. 

9. Bestuursverkiezing 
 Zie de uitnodiging voor de kandidatuurlijst. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten 

gemeld bij de secretaris voor de openstaande bestuursfunctie.  
 Er wordt uitgelegd dat er ook taken te vervullen zijn zonder dat je bestuurslid bent, een 

voorbeeld hiervan is de ledenadministratie bijhouden. 
 Richard Vogelaars geeft uitleg over het stoppen met het secretariaat, de hoofdredenen 

zijn o.a. het spelen en trainen bij een andere vereniging en de komst van een kleintje.  

 Verder moeten we rekening houden dat het ook voor Victor Bongaards dit zijn laatste 
termijn is. 

o Richard de Rijk geeft aan dat als Victor stopt, hij het penningmeesterschap wil 
overnemen. 
 

 De vergadering herkiest Arie Verduin.  
 Richard Vogelaars: Er wordt wel gewisseld tussen Henk Huijzer en Arie Verduin, want 

Arie had eigenlijk vorig jaar herkozen moeten worden en Henk dit jaar. 
 Truus de Goeij geeft zich op om bijvoorbeeld het ledenbestand over te nemen. 

Misschien kan er een overzicht van taken gepubliceerd zodat men een idee heeft wat er 

te doen valt. 
o Richard Vogelaars: De functieomschrijving zal naar Truus gemaild worden. 

  
10. Feestavond 30 jarig jubileum. 

Er is een misschien een probleem met de datum van de feestavond, want op de 

voorgestelde datum van 9 juni speelt Oranje namelijk een EK wedstrijd. 
Er zijn nu 2 opties: 

o Het blijft 9 juni, met scherm om de wedstrijd van Oranje te kunnen kijken, of 
o Het wordt 16 juni zonder scherm.  

 De ALV stemt in om het jubileum toch op 9 juni te vieren met een video scherm. 

<Truus verlaat tussentijds de vergadering vanwege verplichtingen> 
 

11. Activiteiten 2012 
 Agenda: 

o 11, 13, 18 & 20 januari: Clubkampioenschappen senioren. 

o 23 januari: Start competitie senioren. 
o 11 mei: Dubbelclubkampioenschappen junioren/senioren. 

o 25 mei: Teamactiviteit Team 1 duo. 
o 9 juni: Feestavond i.v.m. 30-jarig jubileum. 
o 10 juni: Jubileum 30-jarig bestaan MTTV. 

o 29 juni: laatste speelavond 
o 28 december: Oliebollentoernooi team Wim de Vries. 

 
 Jarno Stuij: Voor het CK zijn er tot nu toe 14 aanmeldingen. Er worden nog wat leden 

gecontroleerd met de vraag of ze meedoen. 
 
12. Uitreiking prijzen 

 Beste competitiespeler jaar 2011 senioren is Johnny Barten met 93% over het hele jaar 
(gemiddelde van 2 seizoenen). Zie hieronder de top 3: 

1) Johnny Barten 93% 
2) Willem Keppel 81% 
3) Wim van de Bilt 79% 

 
13. Rondvraag 

 Johnny Barten: 
o Hoe is het afgelopen met het ZSK? 

 Jeroen Peek: het is goed afgelopen. 
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Vervolg: algemene ledenvergadering. 

o Zijn er misschien nog meer teamactiviteiten? 
 Jeroen Peek: Stel maar wat voor, stuur maar een e-mail rond.  

 Theo Vogelaars: Eigenlijk een vraag voor volgend jaar, hoe gaan we met een 
teruglopend ledenaantal een financieel gezonde begroting overhouden. 

 Arie Verduin: Deelt competitieschema’s uit. 
 Victor Bongaards: Namens de wedstrijdsecretaris: Victor blijft het inleveradres voor de 

wedstrijdbriefjes van thuis wedstrijden. Uit briefjes bewaren in verband met 

onenigheden. 
14. Sluiting 

     Om 22.16 sluit de voorzitter, Jeroen Peek, de ledenvergadering.  
 
Ad interim secretaris 

Richard Vogelaars 
 
 
 

Anekdote clubkampioenschap 2012 enkel senioren. 
Na afloop van de jaarvergadering was er een soort 
voorbeschouwing op de kansen voor het senioren 

kampioenschap enkel tussen mij en John Barten. Beiden 
dachten wel kampioen te kunnen worden. John benadrukte 

dat nog eens door een stampende en schrapende beweging 
met zijn voet te maken. De boodschap was duidelijk: hij zou 
mij verpulveren. Hoe anders verliep het. Toevallig kwam ik 

op internet dit plaatje tegen wat aan duidelijkheid niets te 
wensen overlaat: ik had John plat. We hebben er nog veel 

(lachend) over gesproken. John werd uiteindelijk 3de.Ik 
eindigde als 12de. Een gezonde rivaliteit met wederzijds 
respect is de basis voor sportiviteit. 

Wim de Vries 
 

 

Senioren duo competitie team 1 

Team: 
Jeroen Peek(aanvoerder) en Henk Huyzer 

Klasse/poule : 
2de, poule E 

Speelavond: 
Vrijdag 

MTTV – HTV 2-3 

Dit keer gaat Jeroen als eerste van start. De eerste game loopt het heel aardig. Jeroen 
houdt steeds een kleine voorsprong. Helaas wordt deze voorsprong uit handen gegeven en 

wordt het 10-12. In de tweede blijft het spel gelijk op gaan, maar pakt de uitslag gunstiger 
uit: 14-12 voor Jeroen. Daarna gaat het ook weer gelijk op maar verliest Jeroen met 9-11 
en 11-13. 

Henk begon zeer goed aan de wedstrijd maar verloor de eerste game nipt met 11-13. 
Vervolgens liep het niet meer: 5-11 en 2-11. 

In het dubbel kwamen we net steeds een tikkie tekort en zo stonden we bij rust met 0-3 
achter. 
Na de pauze moest Henk de ring in. De eerste en tweede game wist Henk met goed spel 

naar zich toe te trekken. Vervolgens kwam er een dipje waarbij de derde en vierde game 
dik werden verloren. In de laatste game herpakte Henk zich en wist in een zinderend slot 

het hoofd koel te houden: 15-13. 
Jeroen won de laatste wedstrijd en zo werd de schade beperkt tot 2-3 
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Vervolg: senioren duo competitie team 1. 

MTTV – Dordrecht 3 3-2 
Henk begon deze wedstrijd met een partij tegen Piet de Man. Hij bood goed partij tegen 

deze ervaren speler. Uiteindelijk moest Henk in vier sets zijn meerdere erkennen. Daarna 
speelde Jeroen tegen Ron Appelboom. Dit zijn altijd spannende potten op het scherps van 

de snede. Ron won de eerste en de derde game, Jeroen de tweede en de vierde. In de 
vijfde game had Jeroen een paar randballen, waardoor Ron uit zijn spel raakte. Zodoende 
werd het 11-4 en was de stand weer gelijk. 

Het dubbel ging erg goed deze keer. Het is nog niet zo vaak gebeurd, maar we wonnen 
weer eens een keer. 

Na de pauze speelde Henk en Ron tegen elkaar. Helaas had Henk geen antwoord op Ron 
zijn spel. In drie games was de wedstrijd beslist: 2-2. 
De laatste pot ging tussen Jeroen en Piet. Normaal gesproken is een lange wedstrijd wel 

een garantie, maar dit keer wist Jeroen het in drie games te beslissen. Onze eerste 
overwinning dit seizoen is een feit: 3-2. 

 
Shot – MTTV 3-2 
Het team van Shot bestaat uit zes personen. Het is dus even afwachten wie je aantreft. 

Helaas voor ons moesten we voor de tweede keer tegen de twee sterksten. 
Jeroen begon goed. Mode dankzij het bij zijn tegenstander niet goed liep, werd het een 

makkelijke partij: 11-9, 11-7 en 11-3. 
Henk had er zin in en speelde goed, hoewel hij wat zwakjes begon. Uiteindelijk werd er een 
vijfde game die helaas met 12-14 werd verloren.  

Het dubbel liep weer eens niet en ging ook verloren. 
In de vierde wedstrijd had Henk er wederom zin in en speelde weer een vijfde game. 

Ditmaal ging de overwinning naar hem.  
In de laatste wedstrijd ging het met Jeroen niet lekker en hij verloor terecht. 3-2 en nu 
echt definitief gedegradeerd. 

 
MTTV – De Beer 3-2 

Voor ons deed de laatste wedstrijd er niet meer toe. Onze tegenstanders konden kampioen 
worden. Jeroen opende de wedstrijd. Het liep erg goed en hij pakte verdiend de winst. 
Henk wist helaas zijn tegenstander niet goed in de tang te nemen. Het dubbel is geen 

onderwerp van gesprek: 1-2 bij de rust. 
Daarna speelden we allebei nog een goede partij en wonnen. We hebben de titelkandidaat 

met 3-2 liggen en zijn er zelf uitgevlogen 
Tja, dat is tafeltennis… 
 

Jeroen Peek 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vlak vierkant met diepte. 
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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. 

 

 

Thailand in de winter.. 
Op vrijdagavond  20 januari 2012 rond 21.00 uur gingen 
wij in een Boeing 747 van de KLM, met als piloot onze neef 

Patrick, de lucht in voor een vlucht van ca. 10 á 11 uur 
naar Bangkok, Thailand.  

Doel van de reis: het bezoeken van onze overburen die in 
november 2010 naar Pak Thong Chai verhuisd zijn. Na een 
voorspoedige vlucht kwamen wij daar(door het tijdsverschil 

van 6 uur) rond 13.25 uur aan. De gereserveerde taxi 
stond netjes op ons te wachten.  

Het hotel lag tegen het centrum van Bangkok aan. Van de 
hectiek van deze 15 miljoen tellende metropool was niets 

te merken. Het was een oase van rust met groot zwembad 
omzoomd door veel groen en (palm)bomen. De 
omringende torenflats werden hierdoor aan het zicht  

ontrokken. 
 

 
 
De zaterdagmiddag hebben wij gebruikt om 

wat te slapen en het hotel complex te 
verkennen.  

’s Avonds zijn wij met onze gids, piloot Patrick, 
naar een zeer gezellige eetgelegenheid in het 
centrum gegaan om buiten van een uitvoerige 

Thaise maaltijd te genieten. Met de handen 
gevouwen, buigend en vriendelijk lachend 

werden wij daar ontvangen. 
 Na een bijzonder gezellige en heerlijke 
maaltijd zijn wij vervolgens in een paars 

gespoten taxi naar gigantisch hoog gebouw gereden en met de lift naar de 65ste verdieping 
gezoefd. Op het dakterras met buitenbar kon je met een cocktail in de hand genieten 

van een prachtig uitzicht over de immens grote stad. 
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Vervolg: Thailand in de winter. 

Zondagmorgen weer in een felgekleurde taxi naar het “Grand Palace” (een immens groot 
tempelcomplex). Vanwege het Chinees Nieuwjaar mochten wij er pas rond 12.00 uur in. 

Om de tijd vol te maken lieten wij ons deze keer in een kleurige Tuk-Tuk (met stinkende 
benzinemotor) naar o.a. de “Big Boedha” rijden zeg maar rustig scheuren. Het meerijden in 

zo’n gemotoriseerde 3-wieler is een belevenis apart. De “coureur” vroeg daar omgerekend 
€ 0,25 voor. Wel werden we 2 x vriendelijk verzocht een juwelier en 1 x een maatkleding 
zaak te bezoeken. Achteraf hoorden wij dat hij provisie voor het bezoek en eventueel van 

een aankoop kreeg. Je bent nu eenmaal in een ander land met (gelukkig) andere 
gewoonten. 

 
Het tempelcomplex was 
ronduit fascinerend. Het 

was een aaneenschakeling 
van kleurrijk mozaïek, 

bladgoud, en Aziatische 
architectuur. De strak 
blauwe lucht en de 

schakering van kleuren 
gaven het complex een 

bijzondere sfeer. Het Boeddhisme was volop in beeltenis, 
gebed en offerdiensten vertegenwoordigd.  
Na deze culture ochtend was het tijd voor een Thaise 

lunch aan het water. Zon, wind, lekker eten, veel boten 
en bootjes en een mooi uitzicht waren de ingrediënten 

voor een ultiem vakantiegevoel. Vervolgens in een 
goudkleurige Tuk Tuk naar de watertaxi halte op naar de 
backpackers wijk. Vanaf het water kon je overigens de rijkdom en armoe van Bangkok 

goed zien. 
 

In de wijk was het een smeltkroes van nationaliteiten. 
Eindeloos lange straten met handelswaar en eetkraampjes. 
Kleur en geur streden om voorrang. Na weer een Thaise 

maaltijd en een viering van het Chinees Nieuwjaar gezien te 
hebben weer in een fel gekleurde taxi naar het hotel. Na een 

afzakkertje met neef Patrick en een tot ziens bij de terug 
vlucht naar bed. De volgende dag werden wij rond 10.30 uur 
door onze ex-overburen opgehaald. Na een uitvoerige 

begroeting zouden we eigenlijk met de bus naar Pak Thong 
Chai gaan. Een rit van ca 5 uur. Maar de taxi chauffeur 

hoorde vroeg of hij ons mocht rijden. Na wat onderhandelen 
kwamen we op een prijs van € 25,00(exclusief fooi) voor een 

trip van ca. 285 kilometer(en voor de chauffeur ook weer 
terug). Na een vlotte reis over 3-baans snelwegen met een 
stop om te tanken waren we na ca. 3 uur op de plaats van 

bestemming. Pak Thong Chai ligt in de provincie Nahkon Ratchasima. Het is de armste 
provincie van Thailand. Oorspronkelijk veel landbouw maar in de loop der jaren zijn de 

jongeren naar de hoofdstad Bangkok vertrokken om daar werk te vinden. De naar deze 
provincie genoemde hoofdstad word ook wel Khorat genoemd en ligt ca. 30 kilomter ten 
noord oosten van Pak Thong Chai. Het is een stad van ca. 1 miljoen inwoners met grote 

winkelcentra en zowel mooie oude als moderne gebouwen. 
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een bijzonder (hoog)gebouw gereden en met een snel lift naar de 65ste verdieping  
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Vervolg: Thailand in de winter. 

Onze overburen hebben buiten 
het dorp een flink stuk grond 

gekocht en daar een prachtige 
bungalow op laten bouwen. De 

winter temperatuur was daar 
overdag rond de 28 graden 
Celsius maar in tegenstelling 

tot de zomer niet vochtig. 
Voor mij dus, met een koel 

biertje op de veranda, goed uit 
te houden. Overigens is voor 
binnen een airco een must. 

Wij hebben daar van maandag 
t/m vrijdagmiddag gelogeerd.  

 
 

Iedere dag gingen wij met de auto op pad om wat te bezichtigen. Het gebied rond de 

bungalow hebben we lopend of achter op de scooter verkend. In z’n algemeenheid 
gesproken was het een rustig en vlak gebied met hoge palmbomen, veel rijstvelden en 

verspreid wat simpele woningen. Wat ons 
opviel was, ondanks de soms zeer 
primitieve leef omstandigheden, de 

vriendelijkheid en de eeuwige glimlach van 
de Thaise bevolking. Het nabij gelegen dorp 

had alle (winkel)faciliteiten. Zelfs een 
internet/computerzaak waar wij onze 
boarding tickets konden downloaden en 

printen. De druk bezochte dagelijkse markt, 
waar vooral groenten, fruit en vlees 

aangeboden werd, is voor ons westerlingen 
een belevenis. Wij zijn er met de “buurttaxi” 
(een pick up van misschien wel 20 jaar of ouder) heen(en terug) gereden. 

 
 

Vrijdagmiddag werden wij netjes op tijd 
door onze “privé” taxi chauffeur 
opgehaald. De rit ging voorspoedig tot 

wij in de buurt van Bangkok airport in 
een gigantische weekend file terecht 

kwamen. Gelukkig hadden wij een 
royale tijd marge genomen en konden 

we op tijd in ons vliegtuig stappen. Van 
neef Patrick mochten wij tijdens de 
landing op Schiphol in de cockpit zitten. 

Een zeer bijzonder ervaring. 
Het was een bijzonder fijne week 

waarbij natuurlijk het weerzien met de 
overburen centraal stond. 
 

Bekijk de Polsslag ook op onze website www.mttvmeerkerk.nl voor de kleurenfoto’s. 
 

Wim de Vries. 
 
 

http://www.mttvmeerkerk.nl/
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senioren competitie team 1 

Team 1 

Rinus Burggraaff(aanvoerder), John Barten, Bjorn Alting en Richard de Jong 
Klasse/poule : 

3de, poule A 

Speelavond: 
Woensdag 

 
Talani 1 - MTTV 1  
Het was een belangrijke wedstrijd om dat we nu echt wel wat punten moest gaan halen. 

Rinus was deze avond kansloos en kwam niet tot winst. 
Bjorn verloor er 2 in de 4de game. Zijn laatste won hij in de 5de met 11-8. 

De dubbel Bjorn/John was niet goed , maar als excuus: de tegenstander had een speler 
met vreemd spel. 
Wel punten maar waarschijnlijk niet voldoende. 

Uitslag 3-7. 
 

MTTV 1 – VCS 1.  
Ook vanavond moesten we punten gaan halen, want we staan één na laatste en we willen 
er niet uit. We hadden wat geluk, want ze kwamen met 2 invallers. 

Gelukkig kon Bjorn invallen voor Richard. 
Maar hij moest wel eerder weg, dus het was het beste dat hij alle drie zijn partijen achter 

elkaar kon spelen. Het ging best goed want hij won ze alle drie. 
We besloten maar om te gaan dubbelen, maar dat liep niet zo. Er werd in de 4de game 
verloren met 11-5. 

Daarna won Rinus nog 2 partijen in de 4de en 3de game. 
De andere tegenstander was te sterk voor hem. 

John won de 1ste  in de 3de game. De 2de was een spannende pot, maar John kon geen pot 
breken en dat was niet de eerste keer deze competitie. Dus in 4de game verloren met 11-

13. Zijn 3e werd in 3 games verloren met 11-9. Hij was het spoor volledig kwijt. 
Wel 6 punten maar of dit genoeg was voor handhaving zal nog moeten blijken. 
Uitslag 6-4 . 
 

MTTV 1 - Serve 1  

Dit was een belangrijke wedstrijd want als we deze winnen dan hebben we nog een goede 
kans om er in te blijven. 

Bjorn begon en hij speelde erg onzeker, maar zijn tegenstander was veel minder. Hij won 
in de 5de  game met 11-6. 
Rinus was helaas kansloos in 3 games. 

John Verloor in 3 games maar dat was helemaal zijn eigen schuld. 
De dubbel John/Bjorn was niet zo goed, maar omdat er een speler in het serve team zat 

waar Bjorn niet te spelen kon. John deed het ook niet zo best. 
Na de rust ging het alleen nog maar erger worden. 
We wonnen alle drie van dezelfde  speler en voor de rest was het allemaal te veel. Niet 

omdat het niet mogelijk was om te winnen, maar omdat wij deze competitie gewoon niet 
goed begonnen zijn. 

Er is nu nog een klein kansje dat we er in blijven. 
Uitslag 3-7. 
 

 
John Barten. 

 
Tafeltennis: een sport om te doen. 
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MTTV Dubbelkampioenschap senioren 2012. 
Met 1 dubbel koppel minder dan vorig jaar was het clubkampioenschap 

redelijk goed bezet. Omdat  Richard Vogelaars niet meer bij MTTV 
speelt was er geen dubbel met Jeroen oftewel (zonder anderen tekort 
te doen)een open strijd voor de titel. Verheugend was de deelname van 

2 nieuwe leden uit Arkel te weten Jan van Duin en Gerard van Buuren. 
Met algemene instemming besloot de wedstrijdleiding er 1 poule van 7 

teams van te maken. Gezien het aantal te spelen wedstrijden wel in 2 i.p.v. 3 drie 
gewonnen games.  
 

De team indeling was : 
01 Henk/Jeroen     

02 Martin/Daniël 
03 Rinus/John 
04 Gerard/Jan 

05 Piet/Ruud 

06 Theo/Wim 
07 Stef/Richard 

 
In ronde 1 waren er geen verrassingen. Achteraf gezien had het duo Theo/Wim in ronde 2 

nog voor spektakel kunnen zorgen door tegen de latere winnaars Rinus en John in de 3de 
game spectaculair en zeer nipt met 16-18 te verliezen. Het had net zo goed andersom 
kunnen zijn. Ook Piet en Ruud maakte het Rinus en John in de 3de ronde behoorlijk lastig.  

Martin en Daniël, mede kandidaten voor de titel lieten het in de 6de ronde afweten door van 
Rinus en John te verliezen.  

Dat er onderling uiteindelijk niet zo veel krachtsverlies was blijkt wel uit de 11 van de 21 
wedstrijden die in 3 games gespeeld zijn. 
Maar na al die partijen waren het Rinus en John die het best gepresteerd hebben door 

ongeslagen kampioen te worden. 
 

1e RONDE 
T wedstr. 1e g 2e g 3e g 4e g 5e g eind. 

1 1 - 6 11 - 8 11 - 9   -     -     -   2 - 0 

2 2 - 5 9 - 11 11 - 7 11 - 8   -     -   2 - 1 

3 3 - 4 11 - 6 11 - 0   -     -     -   2 - 0 

 

 

2e RONDE 
T wedstr. 1e g 2e g 3e g 4e g 5e g eind. 

1 2 - 7 11 - 8 11 - 8   -     -     -   2 - 0 

2 3 - 6 11 - 5 10 - 12 18 - 16   -     -   2 - 1 

3 4 - 5 8 - 11 8 - 11   -     -     -   0 - 2 

 

3e RONDE 
T wedstr. 1e g 2e g 3e g 4e g 5e g eind. 

1 1 - 7 12 - 10 8 - 11 11 - 4   -     -   2 - 1 

2 3 - 5 10 - 12 11 - 2 11 - 8   -     -   2 - 1 

3 4 - 6 11 - 9 11 - 7   -     -     -   2 - 0 

 

 

4e RONDE 

T wedstr. 1e g 2e g 3e g 4e g 5e g eind. 

1 1 - 5 11 - 8 6 - 11 10 - 12   -     -   1 - 2 

2 2 - 6 11 - 8 11 - 8   -     -     -   2 - 0 

3 4 - 7 11 - 9 11 - 6   -     -     -   2 - 0 
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Vervolg: MTTV dubbelkampioenschap senioren 2012 

5e RONDE 

T wedstr. 1e g 2e g 3e g 4e g 5e g eind. 

1 1 - 3 11 - 8 5 - 11 6 - 11   -     -   1 - 2 

2 2 - 4 11 - 7 12 - 10   -     -     -   2 - 0 

3 5 - 7 11 - 8 2 - 11 11 - 8   -     -   2 - 1 

 

6e RONDE 

T wedstr. 1e g 2e g 3e g 4e g 5e g eind. 

1 1 - 4 11 - 9 10 - 12 10 - 12   -     -   1 - 2 

2 2 - 3 6 - 11 5 - 11   -     -     -   0 - 2 

3 6 - 7 11 - 6 6 - 11 12 - 10   -     -   2 - 1 

 

7e RONDE 

T wedstr. 1e g 2e g 3e g 4e g 5e g eind. 

1 1 - 2 8 - 11 11 - 9 9 - 11   -     -   1 - 2 

2 3 - 7 6 - 11 11 - 8 11 - 6   -     -   2 - 1 

3 5 - 6 9 - 11 8 - 11   -     -     -   0 - 2 

Eindresultaat: 
 

01 Rinus/John 

02  Martin/Daniël 
03 Piet/Ruud 
04  Gerard/Jan 

05 Henk/Jeroen 
06 Theo/Wim 
07 Stef/Richard 

 
Het was een sportieve strijd en daarna een zeer gezellige avond. 

Winnaars gefeliciteerd! 
 
John Barten 

(in samenwerking met de redactie) 
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Senioren competitie team 2 

 

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

Klasse/poule : 

4de, poule C 
Speelavond: 

vrijdag 
7) MTTV2 - Drivers 5    4-6 
De terugwedstrijd tegen Drivers moest door ons worden 

gewonnen wilden we nog kans op lijfsbehoud maken. Jarno 
opende en schoot uit de startblokken tegen Leen Rietveld. Na een 

9-11 verlies in de 1e game denderde hij met 11-6, 11-9 en 11-5 
naar de 1-0 voorsprong. Stef had niets in te brengen Ewout 
Visser, maar Wim tilde ons met een 3-0 winst tegen Mark vd Waal 

weer naar een voorsprong. Het dubbel Wim/Jarno kwam niet in 
zijn spel zodat we met 2-2 gingen rusten. Stef had erna tegen 

Leen weer alle kans een voorsprong te nemen maar zoals al vaker 
ging het in de 5e game weer net mis. Jarno trok de stand weer 
gelijk door een ruime winst tegen Mark , maar Wim had tegen 

Ewout weinig vat op het spel. Het bleef op en neer gaan want daarna pakte Stef weer de 
winst tegen Mark, maar tot slot konden Wim tegen Leen en Jarno tegen Ewout geen potten 

meer breken zodat het 4-6 werd.  
 
8) DFC  1 -  MTTV 2    9-1 

Een paar dagen later alweer tegen DFC en met René als invaller omdat Wim de dag ervoor 
geopereerd moest worden en deze competitie niet meer kan meespelen. Jarno begint tegen 

Dennis Hoogmoed maar kon niet net als vorige keer doordrukken : na een 2-0 achterstand 
knokte hij zich met 9-11 en 8-11 terug naar 2-2 maar de 5e game was net teveel  :11-8. 

Stef en René speelden goed mee en vooral René had mooie rally’s ertussen maar bleven 
toch met lege handen en ook het dubbel Jarno/Stef was nog niet op elkaar ingespeeld. Na 
de pauze bleven de nederlagen zich aaneenrijgen : Jarno , René, Stef en René noteerden 

allen 3 games nederlagen maar de 9e wedstrijd was het dan toch prijs  :Jarno trad aan 
tegen Peter Hoogmoed en dit werd een zeer spannende wedstrijd : Jarno verloor de 1e 

game met 11-9 pakte de 2e met 5-11, de 3e was weer voor Peter met 12-10, maar daarna 
drukte Jarno met 8-11 en 9-11 door : de eer is gered. Daar bleef het dan wel bij en 
noteerden we een 9-1 verlies. 

 
9) MTTV 2 – Papendrecht 8    2-8 

Tegen Papendrecht viel Truus voor Wim in. Jarno begon tegen Ron Keereweer die een 
machtige spinbal heeft maar in de wedstrijd last kreeg van het spandoek van Bot. Helaas 
toch niet teveel last want in 4 games ging deze wedstrijd verloren. Truus speelde erna een 

prima wedstrijd tot Moos maar via 9-11, 11-13 en 9-11 kwam ze jammer genoeg nipt 
tekort. Stef kwam bijzonder slecht uit de startblokken met 3-11 en 0-11 maar daarna ging 

de knop om : via 11-9 en 8-11 en een voorsprong van 5-2 leek de winst voor het grijpen 
maar zoals al vaker glipte ditmaal Kevin er toch nog met de zege vandoor. De dubbel 
Stef/Jarno kwam tekort en ook na de pauze speelde Stef een 5 setter : Tegen Ron kwam 

hij ook ditmaal 0-2 achter, kwam terug tot 2-2 om de 5e game te verliezen. Jarno greep de 
6e wedstrijd tegen Moos met agressief aanvallend spel het 1e punt maar Stef en Truus 

konden dat helaas geen vervolg geven. De laatste wedstrijd van Jarno was echter weer een 
bloedstollende : via 10-12 en 4-11 kwam hij 0-2 achter maar via 11-5, 13-11 en 11-7 
pakte hij toch nog zijn 2e punt tegen Kevin zodat het uiteindelijk 2-8 werd. 
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Vervolg: senioren competitie team 2. 

10) Dordrecht 6 - MTTV 2    9-1 
De laatste wedstrijd stond er voor ons niets meer op het spel, degradatie is al een feit. 

Voor Dordrecht stond er meer op het spel, met 6-4 winst zouden ze kampioen zijn. 
Traditioneel startte Jarno en zijn goede vorm van de laatste weken zette hij voort : tegen 

Ramin Vasseghi speelde hij een prima aanvallende wedstrijd met veel druk. Via wat 
ongeluk moest hij de 2e en 4e game nipt afgeven en in de bloedstollende 5e game ging het 
lang gelijk op maar met 11-9 sloeg hij toe. Wim de Vries als invaller had weinig in te 

brengen tegen junior Koen Wessels maar Stef begon tegen Cor Slotboom goed : 11-8 
winst, maar Cor als geslepen vos stelde zijn spel bij en sloeg vervolgens toch toe. Voor de 

verandering dubbelden Jarno en Wim en hoewel ze nog niet samen hadden gedubbeld ging 
het game na game beter. Na een 0-2 achterstand in games kwamen ze tot 2-2 terug en 

hadden zwaar de overhand, maar met geluk bleef Dordrecht op de been en via een randbal 
pikten ze onterecht de overwinning nog in, jammer maar helaas. Na de pauze zinde Jarno 
op revanche, hij moest tegen Koen en speelde weer een prima wedstrijd, stroef gestart 

maar toch de 1e game nog bijna gepakt, de 2e en 3e game gingen na 2x een 9-3 
voorsprong ruim naar Jarno , die 4e game had hij het even niet maar de 5e kwam hij met 

5-2 voor en had de winst voor het grijpen, helaas had Koen 2 cruciale randballen en kwam 
terug tot 7-7. Daarna was de pijp leeg bij Jarno en greep hij wederom zeer nipt naast de 
winst. Wim en Stef speelden vervolgens beiden een 4 setter maar konden toch niet winnen 

en de laatste enkels verloren we allemaal in 3 games zodat er helaas niet meer inzat als 
dat ene puntje en Dordrecht als kampioen gehuldigd werd en royaal op snacks trackteerde.  

Zo kwam er weer een einde aan het competitieseizoen en danken we de invallers die ons 
de laatste 3 wedstrijden, vanwege de ziekte van Wim, hebben geholpen en wensen we 
Wim veel beterschap toe.  

 
Jarno Stuij  

 
 

senioren competitie team 3 

Team: 
Willem Keppel(aanvoerder), Ruud Muilwijk, Piet Copier en Michel Tio. 

Klasse/poule: 
4de, poule B 

Speelavond: 

Woensdag 
TTVA 4 - MTTV 3         4 – 6 

Ruud begint speelt goed maar komt net te kort en verliest nipt. Willem zijn partij is een 
makkie, Piet moet daarna heeft het heel moeilijk komt met 2 – 0 achter maar vecht zich 
terug tot 2 – 2 en wint dan de vijfde met 14 – 12. De dubbel Ruud en Willem verliezen de 

eerste set kansloos maar komen de tweede goed terug en winnen deze nipt met 14 – 12, 
dan zijn ze op dreef en winnen de volgende 2 makkelijk. 

Na de pauze weer een spannende pot  Ruud weet deze net in vijven te winnen, we staan 
nu met 4 – 1 voor. De volgende 3 partijen zijn voor onze tegenstanders zo dat het nu 
ineens weer 4 – 4 is  

Piet mag de negende partij en hoopt ook nog een punt te pakken, nou dat doet hij in een 
zinderende vijf setter. Willem moet de avond afsluiten komt met 2 – 0 voor verliest de 

derde maar de vierde is met 14 – 12 toch voor Willem. 
 

Drivers 5 - MTTV 3     9 – 1 
Dit team wil kampioen worden ze hebben het de hele avond nergens anders over, ze zijn 
ook erg goed maar na elke set een vergadering beleggen ook al winnen ze hem b.v. met 

11 – 2 is wel uitzonderlijk. 
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Vervolg: senioren competitie team 3. 

De eerste 3 partijen verliezen we kansloos. De dubbel Ruud en Willem zorgt bijna voor een 
verrassing ze verliezen hem nipt in vijven. 

Willem weet de eer nog te redden door van Jeroen te winnen die daar helemaal niet blij 
van wordt. 

 
MTTV 3 - Dordrecht 7    5 – 5 
Ruud begint tegen Remco hun beste en verliest in vieren, Piet tegen Ton is winst voor Piet 

in vieren. Willem tegen Jelte (Willem heeft nog nooit van hem gewonnen ) is de eerste set 
een makkie voor Willem,de tweede in 15 – 13 en de derde met 11 – 9 zijn ook voor Willem 

waar hij toch wel een beetje verrast door is.De dubbel Ruud en Piet wordt in vieren 
verloren, dus met de pauze 2 – 2. 

Na de pauze Piet tegen Remco wat winst op geeft voor Remco, de enigste 5 setter 
vanavond wordt gespeeld door Ruud tegen Jelte om en om winnen ze een set, de vijfde is 
ook heel spannend die Ruud met 11 – 9 weet te winnen. Willem tegen Ton is een makkie 

voor Willem. 
Piet tegen Jelte, Piet komt met 2 – 0 achter maar weet de derde te winnen maar verliest 

net de vierde met 12 – 10. Willem weet de eerste set van Remco te winnen maar daar is 
de koek ook mee op, Piet weet de laatste partij tegen Ton te winnen. 
 

Shot 65 5 - MTTV 3                5 – 5 
Zowel Piet als Willem hebben de eerste partij de grootste moeite met hun tegenstander 

maar ze winnen beiden maar we zijn wel ander half uur verder, Willem komt de vijfde set 
met 5 – 0 achter later nog met 10 – 6 maar weet hem toch te winnen. Ruud verliest zijn 
eerste partij. De dubbel Piet en Willem start hoopvol met winst in de eerste set maar dan is 

het ook op. Pauze houden we niet want door de lange partijen is het al laat. Het wordt een 
lange avond met 1 winst partij voor Piet, 2 voor Ruud en 2 voor Willem. 

 
MTTV 3- TTVA 4                      7 – 3 
Dit is de laatste wedstrijd van dit seizoen alweer, we staan laatste maar we kunnen nog 1 

plaats stijgen als we vanavond weten te winnen, maar degraderen gaan we toch want in de 
vierde klasse gaan er 2 uit. 

We spelen goed, staan met de pauze met 4 – 0 voor want zelfs de dubbel Ruud en Willem 
wordt ook gewonnen al is het nipt. 
Na de pauze is de koek voor Piet op, Ruud pakt er nog 1 en Willem pakt deze keer de volle 

winst. We zijn dus weer gedegradeerd maar weer geen laatste. 
Team 3 wenst iedereen een fijne vakantie en volgend seizoen gaan wij het weer eens in de 

vijfde klasse proberen. 
 
Willem Keppel 

 
 

senioren competitie team 4 

Team: 
Wim de Vries(aanvoerder), Theo Vogelaars, LexTump en Teunis Buyzer. 

Klasse/poule : 
5de, poule A 

Speelavond: 
Vrijdag 

MTTV 4 – HTV 2. 
De wedstrijd van de (sportieve) revanches tegen Henk den Besten en Bram Bongers. 
Helaas was Nico den Besten er niet bij. Zijn vervanger was Paul Lakerveld. Een team waar 

je rekening mee moet houden. 
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Vervolg: senioren competitie team 4. 

Wim begon al met 5 games tegen Henk. Met 2-0 voor (11-7,11-6) om vervolgens zoals 
gebruikelijk( met 6-11 en 9-1) onnodig te verliezen. In de laatste game deze keer geen 

verlies maar 11-6 winst. 
In de loop van deze competitie heeft Theo zo z’n “angstgegners” waarbij niet de persoon 

maar het speltype bepalend is. Bram is er één van.  Hij begon goed maar moest de 1ste 
game toch met 10-12 aan Bram laten. Herstel in de 2de(11-8 maar weer verlies in de 3de 
game(6-11). In de 4de werd het toch weer spannend en was Theo niet kansloos. Maar ja, 

het speltype gaf toch de doorslag. Nipt verlies met 10-12. Geen revanche voor Theo. 
Teunis had het tegen de veel jongere Paul naar zijn zin. Na in de 1ste met 6-11 verloren te 

hebben timmerde hij met 11-3,11-6 en 11-6 Paul van de tafel. Een uitstekende prestatie 
tegen deze talentvolle speler. 

Het dubbelduo Theo/Wim had geen enkele moeite met Bram en Henk. In de 3de game werd 
het zelfs 11-1. 
Na de thee de mogelijkheid voor Henk om tegen Theo zijn “revanche” te halen.  

Gelukkig is Henk geen “angstgegner” voor Theo. De 11-5 winst ging gelijk al met 5-11 in 
de 2de game verloren. Vervolgens werd het 11-8 en een krappe 12-10. Weer een punt 

binnen. 
Wim had het tegen Paul knap moeilijk. Wel winst met 11-5 in de 1ste game maar daarna 
werd het toch spannend. De gamestanden 5-11, 11-9, 6-11 en tenslotte 11-8 geven al aan 

dat beiden niet wilde verliezen. 
Teunis gaf zich tegen “technicus” Bram niet zomaar verloren. Met de stabiele eindstanden 

van 8-11, 8-11, 11-9 en 7-11 werd hij absoluut niet weggeslagen. 
Paul had tegen Wim kennelijk zijn “draai”gevonden. Hij maakte het Theo behoorlijk 
moeilijk. De eerste 2 games van 14-12 en 11-4 beloofde winst maar Paul vocht zich met 

10-12 en 6-11 terug naar 2-2. Theo moest alle zeilen bijzetten om er nog een 11-8 uit te 
persen. 

Ook Teunis had tegen Henk nog kans om een punt te pakken. Helaas was Henk met 5-11, 
11-9, 8-11 en 6-11 toch te sterk. Geen revanche voor Teunis. 
De laatste partij van Wim tegen Bram was ondanks 3 games toch wel spannend. Bram 

had nog hoop deze keer te winnen. De gamestanden waren in ieder beduidend beter dan 
de 1ste wedstrijd: 11-6, 13-11 en 12-10  

Met 3 x 5 games, 5 x 4 games en 2 x 3 games was inmiddels 23.45 uur alvorens wij het 
glas op onze 7-3 winst konden heffen. 
 

VCS 3 – MTTV 4 
Uit tegen de koploper met als tegenstanders René Möhlmann, Piet Delleman en Henny 

Hendriks. Thuis was het 5-5. Zonder overschatting zou dit nu ook mogelijk moeten zijn. 
Wim moest als eerste tegen één van hun beste spelers René. In de 1ste game ging het al 
flink mis 11-3. Maar verlies kan ook een prikkel zijn. Met 6-11, 7-11 en een krappe maar 

knappe 4de game (12-14)was het 1ste punt binnen. 
Theo heeft niks met het spel van Piet. Na 11-5 en 11-8 was er in de 3de bij 10-10 nog een 

beetje hoop. Helaas ging de game met 13-11 de mist in. 
Teunis zorgde bij zijn 1ste partij al voor een verrassing door Henny in 4 games met 11-6, 9-
11, 6-11 en 8-11 te verslaan. 

Het dubbel René/Piet was te sterk voor Theo/Wim. In 4 games, waarbij de laatste in 12-10, 
ging de partij verloren. Met 2-2 de rust in. Alles nog mogelijk. 

 
Na de thee Wim tegen Piet. Na de 1ste game met 11-13 gewonnen te hebben had Wim de 

juiste aanpak gevonden: afwachten en op het juiste moment scoren. Voor niemand iets 
nieuws maar voor Wim een opgaaf. Het bleek te werken. Met 9-11 en 5-11 mocht Piet Wim 
feliciteren. 
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Vervolg: competitie senioren team 4. 

Ondanks  goed spel kon Teunis het niet bolwerken tegen René. Met 11-8,, 11-7 en 11-5 
was de partij snel over. 

Theo moest vervolgens geconcentreerd blijven tegen de “zwabber” ballen van Henny. Met 
9-11, 7-11 en 9-11 was hij dan ook zéér tevreden. 

Teunis liet zich niet zomaar wegzetten door Piet. Na een goede 1ste game van  
11-8 maakte hij het Piet in de 2de game met 13-11 knap lastig. De 3de ging helaas met 11-
7 verloren. 

Wim had de “zwabber” ballen van Henny goed onder controle maar moest wel voorzichtig 
manoeuvreren(lees rustig blijven). Uiteindelijk toch na 4 games met 9-11, 11-7, 6-11 en 

8-11 winst. 
In de laatste partij van Theo tegen René kon het 5-5 of 6-4 voor ons worden. Theo ging er 
voor staan. Na 8-11 en 7-11 dachten wij “kat in het bakkie”. Maar René kwam in de 3de 

game met 11-9 sterk terug. Theo bleef er ook bij de 10-10 stand in de 4de game in 
geloven. Uiteindelijk winst met 12-14. 

Met de 6-4 winst waren zowel wij als de tegenstander dik tevreden.  
 
Merwestad 2 – MTTV 4. 

Ondanks het navigatie systeem was het toch nog even zoeken naar het gebouw “de 
Admiraal” in Dordrecht. Het blijft apart: een prachtige sportaccommodatie op de 1ste 

verdieping van een groot flatgebouw. Naast de bekende spelers Maurice de Jager en Lenny 
Klarenaar was er een invaller van 17 jaar Emse Ulusoy. 
Ook hier was de wens in ieder geval met een 5-5 stand weg te gaan. 

De openingswedstrijd van Wim tegen Maurice was direct al spannend.  De 1ste game winst 
met 11-13. Daarna de bekende spiraal: verliezen(11-8). Vervolgens beseffen dat de 

concentratie moet blijven en met 7-11 en 1-12 de winst pakken. 
Theo hoeft een paar tegenstanders die hem absoluut niet liggen. Lenny is er één van. Het 
werd een bijzonder duel. De 1ste game won Theo tot zijn eigen verbazing met 1-11.  De 

concentratie was waarschijnlijk daardoor verslapt waardoor de volgende met 14-12 
verloren ging. Theo knokte zich terug door de 3de met 12-14 te winnen. Vervolgens pakte 

Lenny de 4de game met 11-4. In de finale partij was Theo uiteindelijk de sterkste met 10-
12. Tafeltennis blijft een bijzondere sport. 
Teunis had duidelijk problemen met de jonge speler Emse. Hij werd met 11-1, 11-8 en 11-

8 aan de kant gezet. 
Het dubbelduo Theo/Wim had geen problemen met Lenny en Maurice. De game standen 7-

11, 4-11 en 4-11 waren hier een goede weerspiegeling van. 
Na de thee Lenny tegen Wim. Haar verdediging is van beton en het plaatsen haarzuiver. 
Met deze wetenschap dus (weer) afwachtend spelen. Ook nu weer met resultaat. Met 9-11, 

6-11 en 8-11 won de aanval toch van de verdediging. 
Teunis maakte het Maurice nog knap lastig. Hij verloor weliswaar met 11-7, 11-6, 10-12 en 

11-4 maar was zeker niet kansloos. 
Theo had geen moeite met Emse. Geroutineerd won hij met 9-11, 7-11 en 9-11. 

Lenny tegen Teunis werd een partij van de hoop. Teunis won de 1ste game met 6-11.Lenny 
kreeg vat op zijn spel en die speelde tactisch  naar de winst met 11-9, 11-5 en 11-5. 
Tegen de pas 1 ½ jaar spelende Emse had Wim niets in te brengen. Alsof hij al jaren 

speelde retourneerde hij de smashes, verdedigde als een oude rot en sloeg loepzuivere 
smashes. Met 11-7, 11-6 en 12-10 was de partij snel over.    

Maurice was de hele avond al zoekend naar zijn vorm. Theo bofte niet want juist tegen 
hem kwam hij op stoom. Het score verloop was grillig 7-11,11-9, 4-11, 11-7 en 11-5.  
Het een 5-5 stand waarin beide partijen zich konden vinden. 

 
Sliedrecht Sport 5 – MTTV 4. 

De laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie. Geen degradatiegevaar meer dus 
ontspannen voor je percentage spelen. Alhoewel Theo en Wim hadden daar zo hun eigen 
op. 
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Vervolg: competitie senioren team 4. 

Onze tegenstanders, Jarco de Raad, Pascal van Hoek en Teus Schouten, hadden nog 
minder dan een theoretische kans om niet te degraderen. Alleen bij 9-1 winst tegen ons en 

10-0 verlies van de naaste concurrent zou behoud in de 5de klasse mogelijk zijn. 
Na de 1ste wedstrijd van Wim tegen Jarco was er nog hoop. Wim stond al snel met 2-0 

voor. Statistisch gezien geen garantie voor een overwinning. Jarco begon aan zijn tactische 
en technische opmars door kort te gaan spelen. En met succes. De 4de game werd nog 
even spannend(10-12) maar in de 5de was het met 9-11 toch over en sluiten.  

Theo deed het tegen Pascal aanzienlijk beter. In no time was de set afgelopen.  
Het omgedraaide overkwam Teunis tegen Teus. Met 8-11-5-11 en 9-11 ging zijn 1ste partij 

verloren. 
Het dubbelduo Theo/Wim had geen kind aan Pascal en Teun. Met 11-8, 11-3 en 11-2 was 
het over en sluiten. Sliedrecht was nu bij een stand van 2-2 definitief gedegradeerd.  

Na de thee was de strijdlust er niet minder om. Theo moest er tegen Jarco nog behoorlijk 
tegenaan om in 4 games(11-5, 11-3, 9-11 en 11-8) de partij binnen te halen. 

Wim had zijn zweetband tegen Teus niet nodig.  
Teunis daar in tegen moest diep gaan om uiteindelijk in de 4de game met 11-7 te winnen.  
Theo had helaas voor Teun de hoogte gekregen en had met 11-4, 11-8 en 11-7 de winst 

snel binnen. 
Teunis tegen Jarco werd een spectaculaire “Teunis” thriller. De 1ste game won hij met 

overmacht: 11-5. De 2de ging met 8-11 de mist in. De 3de op wilskracht 12-10 om 
vervolgens de 4de met 10-12 te verliezen. In de 5de game werd het na 10-10 een 
zenuwslopende strijd. Verdedigen, aanvallen, vertragen, versnellen, rand- en netballen, 

plaatsen en missen, alle disciplines van het tafeltennissen zijn voorbij gekomen.  
Uiteindelijk maakte Jarco het met 17-19 uit. Hoe diep kan een speler gaan. 

Wim had geen moeite met Pascal.(11-8, 11-6 en 11-5. 
De 7-3 winst was een goede revanche en bracht ons tevens een 3de plaats in de poule.  
Een voor ons uitstekende prestaties tegen stuk voor stuk gezellige teams. 

 
PR man team 4 

Wim de Vries 
 
 

 
 

Arina en Richard, 

 

Van harte 

gefeliciteerd 

met jullie dochter 

Emily. 

 

Ook opa Theo en oma 

Lilly onze  

gelukwensen. 

 

Geniet er van. 

 

Redactie 
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Verhalen uit de oude doos.  

Eigen terrein 

Wij voetbalden ooit op een terrein als een knollentuin. 
In de oorlog hadden er palen in gestaan om het landen van ( 
zweef)vliegtuigen en parachutisten te verhinderen. 

Bij het verleggen van het veld aan het eind van de veertiger 
jaren had men in een van de doelgebieden een sloot gedempt ; 

’s winters kwam de bagger elk jaar boven en ’s zomers was de bovenlaag daar keihard. 
De bal plofte bij slecht weer dood neer in de blubber, bij zonneschijn stuiterde hij erg hoog 
en ook nog eens alle kanten uit. 

Elke tegenstander ging voor schut, wij wisten het wel : Dat ding raken voordat die op de 
grond komt ! 

Thuisvoordeel bij elke wedstrijd op eigen terrein. 
 
Ook bij tafeltennissen bestonden er in die oude tijd soms heel grote verschillen bij het 

spelen in de zeer diverse speelzalen. 
Hing het licht in de vorm van een groot soort leeslampen aan een kabel boven de tafels of 

was er plafondverlichting ? 
Gaf het laatste genoeg licht of was er sprake van een soort schemerduister ? 

Met zo’n lamp boven de tafel verdween de bal overigens wel eens in het donker en dan 
maar speuren waar deze weer te voorschijn zou komen. 
Nog meer ellende : Spierwitgekalkte muren, aflopende en ook wel spekgladde vloeren ! 

Ik heb bij de ttv Vredesteijn, jawel die bandenfabrikant, iemand zijn enkel zien breken bij 
het uitglijden op een door talk veroorzaakte gladde vloer en daarna zien terechtkomen 

onder een buisverwarming in deze fabrieksruimte. 
Of bergop en bergaf spelen in een voor toneel geschikte zaal in een of ander dorp. 
 

Maar ieder van ons was in die lang vervlogen jaren onverslaanbaar op zijn of haar echte 
eigen terrein, thuis in de huiskamer op de uitgeschoven tafel. 

Stoelen eruit, moeder weggefrommeld in een hoekje, lang niet altijd werd die disorde, 
veroorzaakt door dat stel wilde knapen, door haar op prijs gesteld. 
Daar in die thuissituatie kende je echt elk bobbeltje, elke ribbel, elk hoekje van de kamer 

en de tafel. 
Liefhebber speelde zelf in zijn begintijd in de bakkerij op het misschien wel honderd jaar 

oude luik dat over de deegtrog lag, knoestig en geribbeld, meer lang dan breed. 
Knappe jongen die daar van hem kon winnen ! 
Een gefrustreerde tegenstander ging destijds over tot het in de strijd brengen van een 

voorhanden zijnde aardappel en dat ontaardde in enig gooien, een “gevecht”. 
Moeders kwam er bliksemsnel een einde aan maken om haar voorraad te redden. 

 
Ach ja, toentertijd …..Ook nu zijn er nog verschillen in 
de speelruimte, niet meer zo groot en merkwaardig als 

zestig jaar geleden, ook nu echter nog wel van invloed 
: bij een thuiswedstrijd voel je je altijd beter. 
 

 

Ook MTTV heeft in haar beginjaren in een oud gebouw 
gespeeld. Het was de “Meerplaats”. Destijds was het 

een school met gymzaal en dorpshuis. Veel leden 
hebben bijzondere herinneringen aan dit gebouw. 
Zal de Pukkel met gymzaal hetzelfde lot ondergaan? 

 

Redactie. 
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senioren competitie team 5 

          Team : 

Truus de Goey(aanvoerder), Arie Verduin, en René Vermeer. 
Klasse/poule  : 

5de, poule B 

Speelavond: 
woensdag 

 
ATV/VIVEEN thuis, een avond tegen de kampioen van deze poule dat is nu al duidelijk. We 
(Arie, René en Truus) hebben weinig in te brengen. Arie redt de eer door van Jan van Duijn 

te winnen, maar het blijft bij dat ene puntje. Gelukkig zijn het een stel gezellige mannen 
dat maakt de avond nog een beetje goed. In een hogere klasse zullen ze meer tegenstand 

krijgen. 
 
De volgende TAVERNIE uit, ook altijd gezellig en leuk. Wel altijd de vraag: wie spelen er. 

Dat zijn deze avond Patrick, Marja en Ricardo tegen Richard, René en Truus. Het wordt een 
spannende avond. Marja ziet vooral op tegen de confrontatie met Richard. Deze partij gaat 

inderdaad naar Richard. Ricardo tegen René, spannend gaat in 5 sets naar Tavernie. Van 
Patrick winnen we alle drie. Het dubbel gaat naar Tavernie. Richard weet vreemd genoeg 
geen raad met de opslag van Ricardo, terwijl ook Truus net als René daar een vijfsetter 

tegen speelt. Met 12-10 verliezen in de vijfde set, nooit leuk maar wel een hele spannende 
wedstrijd. Ook van Marja verliest Truus in 5 sets, laatste set 13-11. Weer spannend maar 

geen punten, een verlies deze avond van 6-4. 
 
Naar PAPENDRECHT, hetzelfde team als vorige week en gelukkig tegen het vertrouwde 

team, zonder invallers van Papendrecht (Ina, Herman en Cees). René begint tegen Cees en 
wint de partij keurig in 3 sets. Daarna Truus tegen Herman, winst in 4 sets, ook lekker. 

Richard tegen Ina, winst in drieën. Daarna gaat het dubbel jammer genoeg verloren maar 
we staan met de pauze met 3 – 1 voor, is nog niet eerder gebeurd deze competitie. Na de 

pauze winnen Richard en René allebei weer en Truus laat de punten in Papendrecht. 
Richard wint zijn laatste partij ook. René laat ook de punten aan Ina en als laatste Truus 
tegen Cees. Ze verliest in drieën, setstanden 12-10, 12-10, 12-10. Spannend maar niet 

genoeg, het is op het randje. Toch onze eerste winst van deze competitie. 6 – 4 voor 
MTTV. 

 
Thuis tegen DORDRECHT. Vanavond spelen Richard, Arie en Truus. Onze tegenstander belt 
om 8 uur dat zij er om half negen zijn. (Niet eerder thuis i.v.m. treinvertragingen) Zij zijn 

ook maar met 2 man, dat betekent 3 punten voor ons maar ook 3 wedstrijden minder. 
Onze tegenstanders zijn 2 grote mannen, Gerrit Strijbis en Edwin Schoenmaker. Gerrit was 

onverslaanbaar deze avond en haalde dus drie punten. Maar de andere 7 waren voor ons. 
Ook het dubbel, Arie en Truus, winnen net aan, maar toch in vijf sets voor ons deze keer.  
Edwin had zich een beetje verkeken op het spel van Truus in de dubbel en ging er vanuit 

dat hij het enkel makkelijk kon winnen. Niet dus. Truus speelde een fantastische partij en 
won simpel in 3 sets.  Een winst vanavond van 7 – 3. Tijd voor saté. 

 
Na drie weken wachten, de laatste competitie wedstrijd, thuis tegen TAVERNIE.     
 

En we gaan er helemaal voor, met Arie, Richard en Truus. Arie bijt zoals gewoonlijk de 
spits af maar verliest van Jan Meerkerk. Dan Truus tegen Herman Scherpenzeel. Zij wint. 

Richard tegen Marja de Gans, ook winst. Het dubbel is voor Tavernie daar komen wij 
duidelijk tekort. Dan Truus tegen Jan en heel verrassend wint zij deze wedstrijd. Arie heeft 
niet zijn avond en verliest in vijven van Marja, wel heel spannend. Zo staat het dus 3 – 3. 

Maar… de laatste 4 punten zijn voor Meerkerk. Een heerlijke avond, wel veel herrie in 
verband met wedstrijden van de volleybal maar daar is helaas niets aan te doen.  
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Vervolg: competitie senioren team 5. 

We eindigen dit seizoen mooi in de middenmoot en hopen voor de volgende competitie 
weer op een poule van 6 dat is toch veel leuker. 

 
Iedereen fijne vakantie en kom gewoon nog eens spelen. Je kan ons ook altijd uitnodigen 

voor een vriendschappelijke wedstrijd.  
  
Truus 

 
Het  moment MTTV van het 2de kwartaal 2012. 

 Deze keer geen persoon maar een gebeurtenis als “Het moment”: de viering van ons 30-
jarig bestaan. Een hulde aan allen die zich in deze periode ingezet hebben voor de 
vereniging. Onze adverteerders mogen hier zeker niet vergeten worden! 

 
30 jarig jubileum MTTV. 

Op zaterdag 9 juni is het 30 jarig jubileum in de Linde gevierd. Met 13 
jeugdleden en ca. 30 seniorleden met partners was het een gezellige 
drukte. Henk Huyzer had voor de jeugd met assistentie van John Barten 

en Jeroen Peek een leuk “doe” programma bedacht. Meer hierover 
elders in het clubblad. De senioren werden rond 17.30 uur verwacht. Na 

de patates, kroketten en frikadellen kwam de jeugd naar de “feestzaal” 
om gezamenlijk naar Nederland-Denemarken te kijken. Dat we verloren 
was teleurstellend maar kon de pret bij de BBQ en daarna niet 

bederven. Om 00.00 uur kregen we een glas champagne namens de exploitanten van de 
Linde aangeboden om op de echte oprichtingsdatum, 10 juni 1982, te proosten.  

Een oergezellige viering van 30 jaar MTTV.  
 
Foto’s van deze middag en avond zijn op onze website www.mttvmeerkerk.nl te zien. 

 
Redactie

 

JEUGDCORNER. 

MTTV – 30 jaar bestaan – jeugd! 

Op 09-06-2012 hebben we met vrijwel alle leden ons 25 jarig jubileum gevierd. In 
de avond stond het barbecueën en EK kijken op de planning. Maar voor de jeugd 

begon de dag al om 16:00 voor een gezellige spellenmiddag. Ook de begeleiders 
(Wim, Jeroen, John, Daphne en ikzelf) waren al vanaf 16:00 actief bezig met de 
spellenmiddag. Waarbij Jeroen en ik op vrijdagavond de boel al konden klaarzetten 

zodat we zaterdag ons konden concentreren op de activiteiten. 
De planning met de jeugd was als volgt: 

16:00 - 16:15 verzamelen / uitleg e.d. 
16:15 - 17:00 spelactiviteiten 

17:00 - 17:30 spandoek maken met thema: MTTV 30 jaar / EK 
17:30 - 18:00 Frietjes/snacks eten 
18:00 - 20:00 EK wedstrijd kijken 

De jeugd heeft zich vermaakt met een aantal rondes blaasvoetbal. Het tweede spel 
was met een ballon al hooghoudend een lastig parcours afleggen. En tot slot een 

mooi spandoek maken! 
Blaasvoetbal: 
Bij dit spel hebben we gebruik gemaakt van een halve tafeltennistafel die diende als 

een “voetbalveld”. Alle zijkanten waren afgeplakt met een stuk afzetlint, waarbij 
tussen de korte kant een uitsparing open is gelaten: dit is de goal. De bedoeling 

was om met een rietje de tafeltennisbal in het doel van de tegenstander te blazen. 
 
 

http://www.mttvmeerkerk.nl/
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Vervolg: jeugdcorner. 

De jeugd heeft zelf teams kunnen vormen en de competitie ging van start met de 4 
teams. Hierbij bleek het team met de drie dames (Celine, Fieya en Femke) in de 

eerste ronde te winnen. Op de andere tafel wist het team met Marten, Dani en 
Jaimy te winnen. 

Het was dan ook een harde strijd tussen deze twee teams in de volgende ronde, 
maar uiteindelijk wisten de jongens met hun laatste beetje lucht de bal net iets 
vaker in het doel te blazen. Die waren dan ook aan het eind van het spel wel 

“opgelucht” dat ze alle rondes hebben gewonnen. 
Parcours al hooghoudend met ballon: 

samenstellen. De bedoeling was om met zijn 2en van hetzelfde team het parcours 
af te leggen. Hierbij moest je de ballon, omstebeurt, hooghouden. Tijdens het 
parcours moesten de jeugdleden over een bank heenstappen, waarbij natuurlijk wel 

je ogen op de ballon moet houden, anders ligt de ballon voordat je het weet op de 
grond. Het tweede en tevens ook het derde obstakel was een tafel. Bij de tweede 

was het de bedoeling om onder een tafel door te kruipen, maar de ballon mocht 
natuurlijk niet op de grond komen! Timing was dus zeer belangrijk. Bij het derde 
obstakel moest de ballon over de tafel heen gespeeld worden, maar zelf eromheen. 

Doordat de ballon niet rond van vorm is bleek het nogal lastig om in te schatten 
wanneer de ballon wel over de tafel heen kwam en wanneer niet. Een aantal keer 

ging de ballon namelijk net niet overheen, waardoor de speler weer helemaal terug 
moest lopen om te zorgen dat de ballon niet op de grond kwam. 
Spandoek: 

De derde activiteit was een groot spandoek maken. Het team van 7 heeft 1 
spandoek gemaakt en het team van 6 is opgesplitst in 2 teams van 3. Uiteindelijk 

zijn er dan ook drie mooie spandoeken gemaakt. Het thema was uiteraard MTTV 30 
jaar, maar tevens ook het EK. En ik kan in dit clubblad wel proberen te beschrijven 

hoe mooi de spandoeken zijn geworden, maar het is toch veel leuker om deze te 
zien???... Kijk daarom snel hieronder voor alle mooie foto’s van de 
jeugdactiviteiten. Tevens zullen de spandoeken gebruikt worden tijdens MTTV 

momenten, zoals ophangen tijdens ons jaarlijks MTTV Toernooi!? 
Maar let wel op: op ieder spandoek zit een copyright ©! Illegale verspreiding 

wordt bestraft met verplicht meetrainen op vrijdagavond 19:00 – 20:00. 
PS: vrijwillig meetrainen is ook gewenst hoor! KOM gezellig langs! 
Prijsuitreiking 

Na de EK wedstrijd hebben we een kleine prijsuitreiking gedaan voor het jeugdlid 
die de meeste activiteiten heeft gewonnen. Er stond namelijk een verassing te 

wachten voor diegene die deze dag de meeste activiteiten had gewonnen. Het 
blaasvoetbal, het parcours, het spandoek maken en ook het raden van de uitslag 
Nederland – Denemarken werden bij elkaar geteld. 

Hierbij hebben alle aanwezige “senior” leden en aanhang de spandoeken 
beoordeeld. Deze telde dan ook het zwaarst mee voor de einduitslag. 

En met slechts 3 stemmen verschil wist uiteindelijk het spandoek van o.a. Marten te 
winnen. Hierdoor ging Dani naar huis met een MINI TAFELTENNISTAFEL!  
Namens de jeugdsecretaris en alle begeleiders, 

Nogmaals gefeliciteerd en…… allen bedankt voor de geslaagde dag! 
 

Een uitgebreid fotoverslag van deze middag en avond is op onze website 
www.mttvmeerkerk.nl te bekijken. 
 

Henk Huyzer. 
 

http://www.mttvmeerkerk.nl/
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Het tweede spel was een lastig parcours afleggen. Twee teams werden 
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samengevoegd en ook John heeft meegedaan en hierdoor konden we 2 teams van 7 
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SENIOREN TEAM 1 DUO IN CIJFERS 
door Arie Verduin, wedstrijdsecretaris 

 

MTTV 1 DUO 
Voorjaarscompetitie 2012 

Team bestaat uit: Jeroen Peek (aanvoerder) 
   Henk Huijzer 
 
 
 
 

2e klasse poule E MTTV 1 De Beer 1 Dordr.1 Dordr.3 Shot 2 HTV 1

MTTV 1 (Duo) 3 - 2 2 - 3 3 - 2 1 - 4 1 - 4

De Beer 1 (Duo) 4 - 1 4 - 1 3 - 2 5 - 0 5 - 0

Dordrecht 1 (Duo) 4 - 1 4 - 1 3 - 2 4 - 1 4 - 1

Dordrecht 3 (Duo) 5 - 0 1 - 4 1 - 4 3 - 2 2 - 3

Shot-65 2 (Duo) 3 - 2 1 - 4 0 - 5 3 - 2 1 - 4

HTV 1 (Duo) 3 - 2 3 - 2 2 - 3 4 - 1 5 - 0

De Uitslagen

 
 

Gesp. Pt. MTTV 1 (Duo)Gesp. Gew. %

1 Dordrecht 1 (Duo) 10 35 Jeroen 20 10 50%

2 De Beer 1 (Duo) 10 34 Henk 20 4 20%

3 HTV 1 (Duo) 10 29

4 Dordrecht 3 (Duo) 10 21

5 MTTV 1 (Duo) 10 16 Invaller 0 0 0%

6 Shot-65 2 (Duo) 10 15 Dubbel 10 2 20%

2e klasse poule E

Persoonlijk ResultaatDe Stand
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SENIOREN TEAM 1 IN CIJFERS 
door Arie Verduin, wedstrijdsecretaris 

 

MTTV 1 
Voorjaarscompetitie 2012 

Team bestaat uit: Rinus Burggraaff (aanvoerder) 
   Richard de Jong 
   Johnny Barten 
   Björn Alting 
    
 

3e klasse poule A MTTV 1 VCS 1 Talani 1 Serve 1 Gorkum 1 Lekp.1

MTTV 1 6 - 4 2 - 8 3 - 7 1 - 9 7 - 3

VCS 1 8 - 2 2 - 8 6 - 4 4 - 6 9 - 1

Talani 1 7 - 3 6 - 4 9 - 1 7 - 3 8 - 2

Serve-71 1 9 - 1 2 - 8 3 - 7 0 - 10 4 - 6

Gorkum 1 9 - 1 7 - 3 7 - 3 6 - 4 10 - 0

Lekpongers 1 4 - 6 5 - 5 2 - 8 4 - 6 5 - 5

De Uitslagen

 
 

3e klasse poule A Gesp. Pt. MTTV 1 Gesp. Gew. %

1 Gorkum 2 10 72 Rinus 30 8 27%

2 Talani 1 10 71 Johnny 27 13 48%

3 VCS 1 10 53 Björn 21 7 33%

4 Serve-71 1 10 40 Richard 6 1 17%

5 MTTV 1 10 32 Invaller 6 2 33%

6 Lekpongers 1 10 32 Dubbel 10 1 10%

De Stand Persoonlijk Resultaat
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SENIOREN TEAM 2 IN CIJFERS 
door Arie Verduin, wedstrijdsecretaris 

 

MTTV 2 
Voorjaarscompetitie 2012 

Team bestaat uit: Jarno Stuij (aanvoerder) 
   Wim van de Bilt 
   Stef van de Bilt 
    
 
 

4e klasse poule C MTTV 2 Dordr.5 Drivers 6 Papendr.8 Tavernie 2 DFC 1

MTTV 2 2 - 8 4 - 6 2 - 8 2 - 8 5 - 5

Dordrecht 5 9 - 1 9 - 1 6 - 4 8 - 2 7 - 3

Drivers 6 8 - 2 1 - 9 5 - 5 3 - 7 8 - 2

Papendrecht 8 10 - 0 3 - 7 6 - 4 3 - 7 9 - 1

Tavernie 2 7 - 3 6 - 4 6 - 4 7 - 3 8 - 2

DFC 1 9 - 1 3 - 7 5 - 5 3 - 7 0 - 10

De Uitslagen

 
 

Gesp. Pt. MTTV 2 Gesp. Gew. %

1 Dordrecht 5 10 74 Stef 30 3 10%

2 Tavernie 2 10 68 Wim 21 10 48%

3 Papendrecht 8 10 58 Jarno 27 7 26%

4 Drivers 6 10 45

5 DFC 1 10 33 Invaller 12 0 0%

6 MTTV 2 10 22 Dubbel 10 1 10%

4e klasse poule C

De Stand Persoonlijk Resultaat
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SENIOREN TEAM 3 IN CIJFERS 
door Arie Verduin, wedstrijdsecretaris 

 

MTTV 3 
Voorjaarscompetitie 2012 

Team bestaat uit: Willem Keppel (aanvoerder) 
   Piet Copier 
   Ruud Muilwijk 
   Michel Tio 
 
  

4e klasse poule B MTTV 3 Dordr.7 Drivers 5 Papendr.7 Shot 5 TTVA 4

MTTV 3 5 - 5 1 - 9 3 - 7 4 - 6 7 - 3

Dordrecht 7 9 - 1 5 - 5 4 - 6 9 - 1 8 - 2

Drivers 5 9 - 1 5 - 5 8 - 2 4 - 6 8 - 2

Papendrecht 7 9 - 1 5 - 5 2 - 8 8 - 2 7 - 3

Shot-65 5 5 - 5 4 - 6 3 - 7 3 - 7 7 - 3

TTVA 4 4 - 6 4 - 6 4 - 6 1 - 9 5 - 5

De Uitslagen

 
 

Gesp. Pt. MTTV 3 Gesp. Gew. %

1 Drivers 5 10 69 Willem 27 13 48%

2 Papendrecht 7 10 62 Ruud 30 9 30%

3 Dordrecht 7 10 62 Piet 30 11 37%

4 Shot-65 5 10 42 Michel 0 0 0%

5 MTTV 3 10 34 Invaller 3 0 0%

6 TTVA 4 10 31 Dubbel 10 2 20%

Persoonlijk Resultaat

4e klasse poule B

De Stand
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SENIOREN TEAM 4 IN CIJFERS 
door Arie Verduin, wedstrijdsecretaris 

 

MTTV 4 
Voorjaarscompetitie 2012 

Team bestaat uit: Wim de Vries (aanvoerder) 
   Theo Vogelaars 
   Lex Tump 
   Teun Buyzer 
    
 

5e klasse poule A MTTV 4 VCS 3 Merwest.2 Sliedr.5 HTV 2 DFC 2

MTTV 4 5 - 5 4 - 6 7 - 3 7 - 3 4 - 6

VCS 3 4 - 6 8 - 2 10 - 0 4 - 6 6 - 4

Merwestad 2 5 - 5 2 - 8 4 - 6 2 - 8 7 - 3

Sliedrecht Sport 5 6 - 4 2 - 8 3 - 7 2 - 8 3 - 7

HTV 2 4 - 6 5 - 5 8 - 2 8 - 2 3 - 7

DFC 2 4 - 6 2 - 8 6 - 4 3 - 7 4 - 6

De Uitslagen

 
 

Gesp. Pt. MTTV 4 Gesp. Gew. %

1 VCS 3 10 66 Wim 24 16 67%

2 HTV 2 10 59 Theo 30 20 67%

3 MTTV 4 10 54 Teunis 24 4 17%

4 DFC 2 10 46 Lex 0 0 0%

5 Merwestad 2 10 41 Invaller 12 7 58%

6 Sliedrecht Sport 5 10 34 Dubbel 10 7 70%

De Stand Persoonlijk Resultaat

5e klasse poule A
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SENIOREN TEAM 5 IN CIJFERS 
door Arie Verduin, wedstrijdsecretaris 

 

MTTV 5 
Voorjaarscompetitie 2012 

Team bestaat uit: Truus de Goeij (aanvoerder) 
   Arie Verduin 
   Richard de Rijk 

René Vermeer 
 
 

5e klasse poule B MTTV 5 ATV 2 Dordr.8 Papendr.13 Tavernie 4

MTTV 5 1 - 9 7 - 3 4 - 6 7 - 3

ATV/Viveen 2 8 - 2 9 - 1 10 - 0 9 - 1

Dordrecht 8 5 - 5 2 - 8 7 - 3 6 - 4

Papendrecht 13 4 - 6 1 - 9 2 - 8 2 - 8

Tavernie 4 6 - 4 2 - 8 7 - 3 8 - 2

De Uitslagen

 
 

Gesp. Pt. MTTV 5 Gesp. Gew. %

1 ATV/Viveen 2 8 70 René 18 6 33%

2 Tavernie 4 8 39 Truus 17 6 35%

3 MTTV 5 8 36 Arie 17 9 53%

4 Dordrecht 8 8 35 Richard 17 11 65%

5 Papendrecht 13 8 20 Invaller 0 0 0%

Dubbel 8 1 13%

5e klasse poule B

Persoonlijk ResultaatDe Stand
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naam team klasse gewonnen gespeeld percentage

1 Theo Vogelaars 4 5 20 30 67%

2 Wim de Vries 4 5 16 24 67%

3 Richard de Rijk 5 5 11 17 65%

4 Arie Verduin 5 5 9 17 53%

5 Jeroen Peek 1 DUO 2 10 20 50%

6 Johnny Barten 1 3 13 27 48%

7 Willem Keppel 3 4 13 27 48%

8 Wim van de Bilt 2 4 10 21 48%

9 Piet Copier 3 4 11 30 37%

10 Truus de Goeij 5 5 6 17 35%

MTTV TOP 10 SENIOREN

INDIVIDUEEL BEHAALDE PERCENTAGES IN DE COMPETITIE

door Arie Verduin, wedstrijdsecretaris

12/06/2012
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Speel mee met de VRIENDENLOTERIJ en maak 
elke week kans op 

€ 100.000,00 
of vele andere prijzen 

 
 
 
 

U ondersteunt onze vereniging en vele goede doelen op 

maatschappelijk en sportief gebied! 

WAT KOST HET U? 
Er wordt maandelijks € 10,00 van uw rekening 

afgeschreven. De helft van uw betaling gaat naar onze 

vereniging wanneer u onze vereniging als begunstigde 

aangegeven hebt.  

HOE MELDT U ZICH AAN? 
Dat kan via www.vriendenloterij.nl en geef  

Tafeltennisvereniging Meerkerk (officiële naam bij 

K.v.K) op als vereniging. 

WINT U EEN PRIJS? 
Dan wordt U daarvan op de hoogte gesteld. 

Geldbedragen worden automatisch  

op uw rekening bijgeschreven. U mag tevens drie 

“vrienden”,  opgeven om een bedrag in ontvangst te 

nemen. Wint u € 1.000.000,00 dan ontvangt u ook nog 

een reischeque t.w.v. € 50.000,00 om het met uw 

vrienden te vieren! 

Bij kleinere prijzen mag u ook drie “vrienden”opgeven 
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