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POLSSLAG 

CLUBBLAD VAN DE MEERKERKSE TAFELTENNISVERENIGING MTTV 
30ste jaargang, jaar 2012, uitgave 03. 

 
 
 

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 3de 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………… 

 Overzicht seniorencompetitie najaar 2012 
 Invallerslijst seniorencompetitie najaar 2012 

 Humor 
 Verhalen uit de oude doos  
 Stratentoernooi dubbel 

 Trans Mantsjoerije express deel I 
 ELAR toernooi 

 
en nog veel meer…………… 

 

 
 

Kopij de Polsslag i.v.m. de kerstuitgave uiterlijk 14 december 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 
233 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


5 
 

 

 

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.   
 

De advertenties worden in zwart afgedrukt. Voor de digitale publicatie (zie onder “van de 
redactie…” bladzijde 10) 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 i.v.m. kerstuitgave uiterlijk 14 december 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, 

Voor jullie ligt al weer het najaarsnummer van Polsslag. 

Voor de meesten ligt de vakantie al weer mijlenver achter 

ons. De competitie draait inmiddels weer op volle toeren 

en over het algemeen zijn we redelijk gestart met z’n 

allen. 

 

Vanwege triest uitval (Wim van de Bilt en Wim Keppel) was het lastig om de 

teams op de rit te krijgen, maar met een beetje hulp aan elkaar kunnen we de 

boel in de lucht houden. Vanaf deze kant wens ik de beide Wimmen alle 

goeds toe. De derde Wim (de Vries) is gelukkig al weer terug. Hulde voor zijn 

positiviteit! 

 

Het ledental baart het bestuur uiteraard zorgen. Als we op deze voet 

doorgaan, dan zijn we binnen een aantal jaren door alle reserves heen. Er zal 

iets moeten gebeuren. We bereiden als bestuur een plan voor, wat we op de 

komende ledenvergadering zullen presenteren. Als jullie er ideeën over 

hebben, willen we die graag horen. 

 

De jeugd gaat nu lekker. Er is een vaste groep die regelmatig komt. Met het 

huidige begeleidingsteam kunnen we helaas niet veel verder groeien. We 

zetten dan ook in op kwaliteit en hopen op die manier een stabiele 

jeugdgroep te behouden. 

 

De voorbereiding van het Elar-toernooi is in volle gang. Gelukkig kunnen we 

dit jaar weer op een zaterdag in de herfstvakantie terecht, mede dankzij het 

meedenken van Volley Meerkerk. Het belooft dan ook weer een sportieve en 

gezellige dag te worden. 

 

Als laatste wens ik iedereen weer veel lees- en speelplezier toe. 

 

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 
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20-10-2012  ELAR Najaarstoernooi     
 
26-12-2012  Geen speelavond(2de Kerstdag) 

28-12-2012  Oliebollentoernooi(junioren en senioren) 
  

03-01-2013  Zederiks Scholierenkampioenschap 2013  
15-01-2013  Algemene jaarlijkse ledenvergadering   

 

 
 
 

22-10-2012  Winston van Dodewaard  Meerkerk 

 
07-11-2012  John Barten    Hei en Boeicop 

08-11-2012  Marten van der Ham  Noordeloos 
25-11-2012  Henk Huyzer   Zeist 

 
05-12-2012  Theo Vogelaars   Gorinchem 
09-12-2012  Niels Veenema   Meerkerk 

19-12-2012  Piet Copier    Meerkerk 
 

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

toegewenst! 

 
 

 
Van de redactie. 
In de vorige Polsslag heb ik opgeroepen(“wees creatief en 

help de redactie de zomer door”) een bijdrage te leveren 
i.v.m. de redactionele komkommertijd van de zomerperiode. 

Helaas is er, buiten de vaste rubrieken, niets binnengekomen. 
Teleurstellend. Het is dus nu een magere Polsslag geworden.  
 

De competitie voor junioren en senioren is weer begonnen, 
het ElAR najaarstoernooi komt er aan(zaterdag 20 oktober), 

op 28 december is het Oliebollentoernooi en mogelijk zijn er 
teamactiviteiten. Reden genoeg om de PC op te starten en een impressie te schrijven. 
Uiteraard zijn algemene onderwerpen ook van harte welkom. Vergeet niet dat ons clubblad 

niet alleen door de redactie maar ook door leden van MTTV inhoud gegeven moet worden. 
 

Zoals jullie inmiddels geconstateerd hebben wordt de Polsslag in zwart afgedrukt. 
Daarnaast publiceren wij de Polsslag ook digitaal op onze website www.mttvmeerkerk.nl in 
kleur via onderstaande links te lezen: 

 
Flash versie:  Polsslag 2012-02 Flash 

PDF versie  : Polsslag 2012-02 PDF 
 

Namens de redactie:  
Wim de Vries 
 

 

EVENEMENTEN KALENDER MTTV 

ONZE JARIGEN……………………. 

http://www.mttvmeerkerk.nl/
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zo 07-10-2012 voorronde NJM diverse Jeugd 

zo 07-10-2012 Geuzenstad Brielle Senioren 

zo 14-10-2012 Sth/Tsb Stag Den Haag Jeugd 

zo 14-10-2012 20e Alexandria Open Rotterdam Senioren 

zo 14-10-2012 NSM Finale B,D,F  Senioren 

za 20-10-2012 Mttv Elar Meerkerk Jeugd, Senioren 

za 20-10-2012 2e C-ranglijst Hoorn Jeugd 

zo 21-10-2012 1e B-ranglijst Hoorn Jeugd 

zo 21-10-2012 Opstaptoernooi Overschie Jeugd Rotterdam Jeugd 

zo 28-10-2012 Afdelingsfinale NJM Leiden Jeugd 

zo 28-10-2012 OTC toernooi Rotterdam Veteranen 

zo 04-11-2012 dag van het talent Papendal Jeugd 

zo 04-11-2012 20e open Alexandria Toernooi Rotterdam Jeugd 

zo 04-11-2012 OTC toernooi Berkel & R. Veteranen 

za 17-11-2012 3e C-ranglijst + D-lic. Berkel en Rodenrijs Jeugd 

zo 18-11-2012 1e A-ranglijst Berkel & R. Jeugd 

zo 18-11-2012 Rijnsoever Toernooi Katwijk a/d Rijn Jeugd, Senioren 

zo 25-11-2012 NSM C,E,G  Senioren 

zo 25-11-2012 Afdelingsontmoeting Midden  Jeugd 

zo 25-11-2012 Opstap Hazerswoude Jeugd 

za 08-12-2012 1/4-finale NJM  Jeugd 

zo 09-12-2012 NSM 1/4 Finale C,E,G  Senioren 

za 15-12-2012 Vriendenschaar Kerst Gouda Jeugd 

za 15-12-2012 B-ranglijst Assen Jeugd 

zo 16-12-2012 C-ranglijst Assen Jeugd 

za 22-12-2012 4e FVT/Visser pupillen/welpen toernooi Rotterdam Jeugd 

vr 28-12-2012 
t/m zo 30-12-2012 

Nationale Masters  Senioren 

zo 06-01-2013 OTC toernooi Rotterdam Veteranen 

AFDELING WEST TOERNOOIKALENDER 

http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=499
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=498
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=500
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=501
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=502
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=503
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=504
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=505
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=506
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=508
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=507
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=509
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=510
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=511
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=512
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=513
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=514
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=517
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=516
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=515
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=518
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=519
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=520
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=521
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=522
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=523
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=524
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=18&item=525
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Fotoraadsel: wie is dit? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Wie is dit lid van MTTV? 
De bewerkte foto in Polsslag 2011 02 was van Victor Bongaards.  De inzenders hadden 

het beiden goed en hebben eerder een logo ontvangen.  
 

Ter informatie: het is deze keer een foto van een jeugdlid.  
 
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  
 

 

DE TRANS-MANTSJOERIJE EXPRESS(deel 1). 
Met de trein van Peking naar Moskou 
In een park in Peking worden geen honden 

uitgelaten maar vogeltjes. Onderweg scharrelen 
koeien over het perron. In de coupé drink je Chinees 

bier en Koreaanse wodka met mensen van 
uiteenlopende nationaliteiten. Uiteindelijk beland je 
op het het Rode Plein. Inderdaad, reizen met de 

Trans-Mantsjoerije Expres is een belevenis. 

Ik heb niet voor een groepsreis geboekt maar bij de 
gate op Schiphol zie ik ineens een heleboel 

handbagage met labels van mijn reisbureau. Ik 
informeer voorzichtig wat er aan de hand is. Een gezelschap van elf personen blijkt 

dezelfde reis te gaan maken. Nog niks aan de hand zou je zeggen, ware het niet dat die 
reis door de Viva is georganiseerd. 

Aangezien dit een low-budgetreis betreft heeft het reisbureau zich ingespannen om de 
voordeligste luchtvaartmaatschappij te vinden voor de vlucht naar Peking. Dat blijkt Tarom 

te zijn, de nationale trots van Roemenië. De tussenstop van twee uur in Boekarest duurt 
dus in totaal acht uur en we blijken ook over te moeten stappen op een ander vliegtuig. 

 

mailto:red_polsslag@hotmail.com
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Vervolg: de Trans-Mantsjoerije express(deel 1). 
Het wachten is niet eens vervelend, vooral omdat in de 
transithal ook een groep Spanjaarden rondhangt. Ze brengen 

prachtige liederen ten gehore. Bovendien zijn de flesjes bier 
hier nog groter dan de beugels van Grolsch. Het wordt een 

heerlijk avondje, waarop zelfs een poging wordt gedaan om mij 
het klaverjassen bij te brengen. Dat is niet helemaal gelukt. 
Eerlijk gezegd: helemaal niet. 

Bij het vertrek uit Boekarest blijken de Roemenen er speciale 

gedachten op na houden over het onderdeel 'ruimte' in de samenstelling 'beenruimte'. Die 
blijkt minimaal en een lange slungel als ik zit dus echt ongemakkelijk. Maar ik houd het vol 

tot Karachi (Pakistan), waar we een uurtje mogen luchten. Dat worden er meteen maar 
2,5. 

Gelukkig blijkt bij terugkomst in het vliegtuig dat mijn buurman in Karachi is 

achtergebleven. Dat zat erin, aangezien hij een Pakistaan was. Nu beschikken we met z'n 
tweeën over drie stoelen, wat de mogelijkheid schept om schuin te gaan zitten. Van 
Karachi tot Peking zit ik lekker. Bovendien heb ik een ongelooflijk mooi uitzicht op de 

besneeuwde bergen van de Himalaya. 

PEKING Verboden Stad en het Plein van de Hemelse Vrede 

Om 10 uur in de avond (plaatselijke tijd) bereiken we dan eindelijk Peking. Ik verwacht 

een pittige controle, want men zou hier nog steeds streng controleren of er geen 
ongewenste literatuur en dergelijke het land in komt. Dat stelt dus niks voor, we kunnen 
gewoon doorlopen. Later hoor ik dat dit waarschijnlijk komt doordat ik mij inmiddels bij het 

reisgezelschap van de Viva had aangesloten en groepen laat men heel gemakkelijk door. 
Iemand die alleen binnenkomt wordt iets beter gecontroleerd maar ook dat schijnt niet die 

scherpe controle te zijn die je verwacht van een streng communistisch land. 

Na een korte poging het openbaar vervoer van Peking te doorgronden, gaan we toch maar 
met enkele taxi's naar het hotel. Er zit een stevig ijzeren rooster tussen de voor- en 

achterbank. Waarschijnlijk voor de veiligheid van de 
chauffeur, maar als je voorin naast de chauffeur gaat 
zitten heeft die daar geen enkel probleem mee. Na drie 

kilometer is het meteen feest: boem, we knallen op een 
voorgaande auto (ook een taxi) en ik zit met mijn snuit 

tegen het rooster geplakt. Het valt nog mee, mijn bril is 
een beetje verbogen en het Viva-meisje naast mij heeft 
slechts een bloedende lip. 

Natuurlijk maak ik 

vanuit Peking een uitstapje naar de beroemde muur, 
die schitterend tussen de bergen door naar de horizon 

kronkelt. Ik blijk ontzettende mazzel te hebben, want 
het is mooi helder weer. Van een groep die op een 
andere dag ging hoor ik dat het toen mistte, waardoor 

het zicht maar vijftig meter was. 

Een bezoek aan het beroemde Plein van de Hemelse 
Vrede is eveneens een belevenis, ook voor de Chinezen 

van buiten Peking.  
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Vervolg: de Trans-Mantsjoerije express(deel 1). 

Het stikt er dan ook van Chinezen die elkaar op de foto zetten.Toch denk ik ook aan de tv-
beelden van de drama's die zich hier hebben afgespeeld. 

Na het bezoek aan het plein gaan we met een groep in een restaurant buiten het centrum 
eten, wat wat communicatieproblemen geeft maar het is een leuk restaurantje. Het werkt 
alsvolgt: wanneer je met vijf personen bent, bestel je vijf gerechten. Die worden op tafel 

gezet en iedereen krijgt stokjes. En dan begin je gewoon, dan een hapje van die schotel, 
dan een hapje van een andere schotel. Toen de vierde persoon een gerecht bestelde dat 
een ander al had besteld greep de ober in en maakte duidelijk dat het gerecht al besteld 

was.  

Tempels, daar zijn er heel veel van in Peking. En erg mooie 
bovendien. Natuurlijk ook hier weer veel Chinezen die elkaar op 

de foto zetten. De Verboden Stad is ook al schitterend. Een week 
voor vertrek heb ik de video The Last Emperor gehuurd. Nu voel 

ik me gewoon in die film rondlopen. 

 

 

Op de fiets door Peking 
Rondrijdend kom ik meermaals in de achterbuurten 

De standaard-bezienswaardigheden - de tempels, de verboden stad en de muur - zijn op 

zich schitterend, maar waar ik het meest van geniet zijn de twee dagen die ik op een 
gehuurde fiets een beetje kriskras door Peking rij. Het particuliere autobezit is hier 

minimaal: openbaar vervoer, taxi's en auto's van de partij, dan heb je het wel gehad met 
het gemotoriseerd de verkeer. 

Ontzettend veel wordt hier dan ook op de fiets gedaan, 
zoals het vervoer van goederen. Het toppunt is de 

fietser die in vier kistjes achterop de fiets maar liefst 
acht biggetjes vervoert. Om met de fiets in het spitsuur 

naar het centrum van Peking te rijden is werkelijk een 
schitterende ervaring, ook al omdat de schitterende 
regel dat bij een ongeluk tussen fietser en auto de auto 

schuld heeft een Chinese uitvinding is. 

Op de fiets Peking rondrijdend kom ik meermaals in de 
achterbuurten terecht. Als je hier bij een stalletje op 

straat iets eet of drinkt word je aandachtig bekeken door kleine kinderen. Als toerist hoef 
je niet echt bang voor criminaliteit te zijn in de achterbuurten. Dat komt natuurlijk door de 

buiten-proportionele straffen die er op misdaden staan. Maar goed, niet te veel bij 
nadenken: je bent tenslotte op vakantie. 

Vogelkooitjes in de boom. Honden, die horen in de pot  

In Peking gaan veel mensen naar het park. Niet met de hond, want honden horen volgens 

de Chinees in de pot en niet aan de lijn. Nee, de Chinezen gaan met hun gevederde 
vrienden naar het park, in kooitjes die vervolgens in de bomen worden gehangen. Het is 
erg leuk om op een bankje te zitten en dan dit parkleven te bekijken. 

 
Tafeltennis: in China de populairste sport! Wanneer in Nederland? 
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Vervolg: de Trans-Mantsjoerije express(deel 1). 

Wat eten betreft is Peking een 
luilekkerland: er staan talloze stalletjes 

en kraampjes op 

straat. Een kleine waarschuwing is wel 

op z'n plaats: onze westerse magen 
kunnen soms niet al te goed tegen het 
voedsel dat op straat te koop wordt 

aangeboden. Ook ik heb 
noodgedwongen een dag op 

mineraalwater en appels geleefd, maar 
ja: je wilt alles natuurlijk een keer 
proeven. 

Het is moeilijk om in contact te komen 
met de plaatselijke bevolking, verder 

dan het uitwisselen van beroep, leeftijd 
en dergelijke kom je meestal niet. Soms 
was het toch mogelijk een iets verdergaand gesprek te voeren. 

Twee jongens spraken me aan vlakbij de Kentucky Fried Chicken. Hun ogen spraken 
boekdelen, dus heb ik maar de rijke toerist uitgehangen en getrakteerd. Voor ons 
westerlingen vallen de prijzen reuze mee, maar als je bedenkt dat een maaltijd in die 

fastfood-zaak wel zo'n tien procent kost van een gemiddeld Chinees maandloon, dan is het 
alsof je hier bij McDonald's even voor 250 piek opeet. In die fastfood-zaak zag je een soort 

Bijenkorf-publiek, volgens die twee jongens het kroost van het partijkader. 

Deel II in de volgende Polsslag. 
 
 
 

 
 
 
 

(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. 
 

 

 

VOORKOM DIEFSTAL 
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Wedstrijdverslag seniorencompetitie najaar 2012 
Team 1: 
Rinus Burggraaff(aanvoerder), Jan van Duijn en Gerard van Buuren 
Klasse/poule: 
4de klasse/poule A 
Speelavond: 
Vrijdag 
Voorafgaand aan de competitie valt weinig te zeggen over de overlevingskansen van 

bovenstaand illuster trio in de 4e klasse. Ter voorbereiding is Gerard een aantal weken op 
vakantie gegaan; lekker trainen heeft er voor hem dus niet ingezeten. Rinus heeft de 
sporthal totdat de competitie van start gaat tot “no-go-area” uitgeroepen lijkt het. Jan 

heeft de beste voorbereiding doorlopen, al is zijn trainen meer een vorm van revalideren 
geweest en geeft ook dit geen enkele garantie voor de toekomst.  

Lekker ballen, een gezellige avond en de volgende dag ‘gezond weer op’  is in eerste 
instantie dus maar het motto voor dit team, in de hoop dat we anderen maar vooral ons 

zelf positief zullen verrassen! 
13 september; SHOT 5 – MTTV 1  
De eerste competitiewedstrijd, en bijna eerste kennismaking tussen de teamgenoten, 

brengt nog niet helemaal datgene waar we op uit zijn: PUNTEN. 
Na een hoopvol begin van Jan in de eerste wedstrijd, die uiteindelijk met 2-3 verloren gaat, 

blijkt dat het hier neergezette voorbeeld helaas veel navolging heeft. Moeiteloos weten 
Rinus en Gerard het voorbeeld te volgen met als hoogtepunt een dubbel dat echt door hen 
gewonnen had moeten worden maar uiteindelijk ook met 2-3 puntloos wordt afgesloten. 

We moeten tot 9-0 wachten voordat eindelijk door Rinus het licht gezien wordt. Een 
makkelijke 3-0 en het eerste competitiepunt is binnen. Gerard en Jan zullen hier nog ruim 

een week op moeten wachten (hopen we op dit moment). Het zal toch niet komen doordat 
we nog niet het verenigingsshirt hebben???? 
21 september; MTTV 1 – Tavernie 4 

Na het debacle van de eerste wedstrijd stonden we in een bruisende sporthal – het blijkt 
dat we als team de competitieavond alleen hebben-  te trappelen om wat meer punten 

binnen te halen dan vorige week. Gerard en Jan waren de hele week al vroeg naar bed 
gegaan en Rinus had de helderheid van geest gehad een supporter mee te nemen. Of dit 
allemaal heeft geholpen blijft discutabel, maar feit is dat Rinus zijn tweede partij van deze 

competitie, Jan zijn eerste en Gerard gewoon alles deze avond heeft gewonnen. Tel hierbij 
een goed gespeeld dubbel op van Rinus en Gerard en het tot op dit moment memorabele 

aantal winstpartijen van 6 is bereikt deze avond.  
We gaan er van uit dat dit vertrouwen schenkt voor de komende wedstrijd die over een 
week bij het altijd (?) lastige Dordrecht gespeeld gaat worden 

28 september; Dordrecht 4 - MTTV 1 
Het hoogtepunt van de avond blijkt –zeker achteraf- ruim vóór aanvang van de eerste 

wedstrijd te liggen: ook Gerard en Jan ontvangen het originele MTTV-shirt deze avond en 
zijn voor de buitenwereld nu ook zichtbaar lid van de MTTV familie. Over het verdere 
wedstrijdverloop kunnen we kort zijn. Rinus heeft moeite zijn slaghout goed in de hand te 

houden, Jan doet leuk mee maar weet ook niks te winnen en Gerard heeft ook zijn nivo 
van de voorgaande wedstrijd moeiteloos ingeleverd voor een bedenkelijk exemplaar van 

nivo. Uiteindelijk weet Gerard nog een partij te winnen, maar de 9-1 uitslag geeft niet het 
vertrouwen voor de toekomst dat we graag zouden willen. Uiteindelijk wordt het 
wedstrijdverloop door Rinus best wel treffend samengevat wanneer hij vraagt of onze 

shirts (die naar verluid uit Spanje komen) wellicht een ingebouwde siësta hebben… 
 

Over een aantal maanden het vervolg van de tot nu toe niet echt als een succesvolle 
expeditie verlopende wederwaardigheden van team 1. We gaan er toch van uit dat we ons 

met wat meer geluk gaan handhaven in de 4e klasse 
Jan van Duijn 
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Wedstrijdverslag seniorencompetitie najaar 2012 
Team 2: 
Jarno Stuij(aanvoerder), Stef van de Bilt, Jeroen Peek en John Barten 
Klasse/poule: 
4de klasse/poule B 
Speelavond: 
Vrijdag 
 

MTTV2- TTVA 4          uitslag 6-4 

Dit nieuwe seizoen spelen we noodgedwongen in een gewijzigde 
teamsamenstelling. Wim is door zijn ernstige ziekte helaas niet in 

staat aan de competitie deel te nemen, hopelijk knapt hij nog zo 
op dat dat een volgende competitie weer wel kan. Omdat Jeroen 
en Johnny niet in een competitieteam waren ingedeeld werd 

besloten ons tot een 4 mans team te vormen.  
Jeroen, Johnny en Stef starten de 1e wedstrijd tegen TTVA. In 

deze eerste wedstrijd van het seizoen bijt Jeroen het spits af. Zijn 
tegenstander speelt met anti (of noppen, ik merk het verschil 
nooit). Goede tactiek tegen Jerommeke, want daar kan-ie nou net 

niet tegen. Dat blijkt ook wel, want de eerste game gaat met 4-11 
verloren. Uiteindelijk heeft hij in vier games eigenlijk geen kans: 

0-1. Johnny doet het beter tegen zijn opponent. Na een net 
verloren eerste game (11-13), is hij daarna oppermachtig. Hij trekt de stand weer gelijk. 
Daarna verschijnt Stef in de ring. Uitermate geconcentreerd en met de nodige pech weet 

hij het te presteren om alle drie de games met twee punten verschil te verliezen: 15-17, 
13-15 en 10-12. ’t Had net zo goed andersom kunnen zijn. Het dubbel bestaat dit keer uit 

Johnny en Jeroen. Deze heren weten het te presteren om in vier games de minste punten 
te halen en toch te winnen: 13-11, 14-12, 2-11 en 14-12. Puntje voor ons en 2-2 bij de 

thee (koffie, AA, of bier kan ook). 
Na de rust gaat Johnny als de brandweer tegen de anti/noppen man. Dit spel ligt hem 
duidelijk. Jullie kennen die grijns van hem. Nou die was er weer hoor! Jeroen wint 

vervolgens in drie games en Stef verliest zijn partij, waarbij hij weer een keer met 10-12 
verliest. De laatste ronde gaat Johnny bijna vliegen: 11-2, 11-5 en 11-6, Stef verlies nipt 

en Jeroen trekt na de enige vijf-gamer de eindstand naar 6-4. Lekker begin van de 
competitie dus. 
 

Tavernie 3 - MTTV 2           uitslag 8-2 
De 2e wedstrijd was Jarno voor het eerst van de partij. Moesten we tegen Tavernie 

uitspelen, maar eigenlijk ook weer thuis. Wat was het verhaal, vanwege een vol Brandpunt 
moest de wedstrijd in de Linde worden gehouden, thuisvoordeel dus !! 
Maar daar was niet zoveel van te merken : Jarno had niets in te brengen tegen Robert de 

Bruin en daarna kwam ook Johnny maar niet op gang : een moeizame 12-10 winst in de 1e 
set, daarna 2-11, 11-6, 8-11 en 11-13. Stef begon ook slecht en kwam snel 2-0 achter 

maar knokte zich tegen Jan Baars inmiddels tradtioneel terug tot 2-2 om helaas weer net 
tekort te komen in de 5e game. Het dubbel Jarno/Johnny ging moeizaam van start en liep 
de hele wedstrijd achter de feiten aan zodat we met een 4-0 achterstand gingen rusten. 

Na de pauze kwam Jarno tegen Gerco v Bruchem beter in zijn spel maar een beetje 
ongelukkig verloor hij wel. Stef maakt er traditioneel weer een 5 setter van maar dit keer 

bleef Robert hem de baas. Johnny begon vervolgens voortvarend met 11-1 en sleepte ons 
1e puntje binnen. Jarno en Stef konden ook in hun 3e partij niet veel potten breken , maar 
Johnny voegde gelukkig in de laatste wedstrijd toch nog een puntje toe, zodat we 

uiteindelijk met 8-2 verloren en helaas een stuk terugvallen in de stand. 
 

Tafeltennis: spannend en toch ontspannend! 
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Vervolg: seniorencompetitie najaar 2012 team 2. 

MTTV 2 -   Papendrecht 9        uitslag 4-6 
Na de zeperd vorige wedstrijd wilden we graag iets rechtzetten. Vanavond mochten Jeroen, 

Stef en Jarno het proberen.  
 

Bij binnenkomst was er verwarring alom: bij ons omdat eerst 2 teams van Papendrecht 
aanwezig leken te zijn wat later weer Nileta bleek te zijn en bij Papendrecht omdat 
tegenstander Max zowel Jeroen als Jarno voor dezelfde persoon aanzag en vreemd opkeek 

toen we na elkaar hem de hand wilden schudden om een prettige wedstrijd te wensen. 
Hoewel we slechts 6 dagen in leeftijd schelen, hebben we deze opmerking toch nog nooit 

eerder gekregen. Maar goed, dan de wedstrijd : 
Jarno moest als 1e tegen Max en na een stroeve start pakte hij de 2e game met 11-9. 
Daarna zakte het spelpeil toch weer terug naar een bedenkelijk nivo en pakte Max met 11-

6 en 12-10 toch de winst. 
Jeroen stelde daarna orde op zaken door Raymond vd Linden met 3-0 weg te zetten en 

maakte Stef er tegen Gladys Jacobsen een traditioneel spannende strijd van. Maar zoals zo 
vaak ging het op het einde van de games net mis waardoor hij met 9-11, 10-12 en 6-11 
verloor. Jarno en Jeroen dubbelden voor de 1e keer met elkaar en dat was de 1e 2 games 

te merken. Maar na een nipte winst in de 3e game met 11-9 en een hele vlotte 4e met 11-2 
leek de winst voor het grijpen. Helaas bewaarde Max zijn mooiste aanvalsballen voor de 5e 

game waardoor we met 8-11 toch nog met lege handen bleven. Na de pauze nam Jeroen 
revanche op Max, bakte Jarno er tegen Gladys weinig van en moest toen Stef aantreden. 
Wat bleek, bij het verlies van de 1e wedstrijd was zijn batje wat al te hard in de tas beland 

waardoor een deel van het handvat was afgebroken. Geen nood, supporter John had in zijn 
tas liefst 3 batjes en toverde er 1 voor Stef te voorschijn. De zwarte backhandkant bleek 

een groot succes, maar de rode forehandkant leverde meer problemen op, ballen schoten 
in het net of over de tafel. Zaak dus dit spel te omzeilen en t/m de 3e game ging dit 
behoorlijk en kwam Stef 2-1 voor. Raymond veranderde echter iets zijn spelstijl, weigerde 

nog 1 bal aan te vallen en liet Stef de fouten maken waardoor het toch nog een 5 games 
verlies werd.  

Jeroen bleef de hele avond oppermachtig, Stef ging er daarna tegen Max eens voor staan 
en met een ijzeren wil en onverzettelijk lukte het hem dan eindelijk zijn 1e winstpunt in de 
competitie te bemachtigen. Dat leverde direct het  4-5 aansluitingspunt op, waardoor Jarno 

nog voor de gelijkmaker opmocht. Maar ondanks het gebruik van John zijn batje mocht het 
ook ditmaal niet lukken. Prachtige aanvalswinners werden afgewisseld door net nog iets 

meer “unforced  errors” waardoor hij met 8-11, 8-11 en 8-11 behoorlijk teleurgesteld 
achterbleef. Helaas dus wederom een verlies en met 12 punten uit 3 wedstrijden bevinden 
we ons direct op de één na laatste plaats met wedstrijden tegen de nummers 1 en 2 

Sliedrecht en Talani in het vooruitzicht zeker geen goede positie. 
 

Jarno Stuij & Jeroen Peek 
 
 
 
Het verhaal van ALLEN, IEDEREEN,IEMAND en NIEMAND. 
 

Er was eens een klusje te doen en allen waren ervan overtuigd dat iemand dat zou doen. 
Iedereen kon het doen maar niemand wilde het doen. 

Iemand werd kwaad omdat het iedereen zijn taak was. 
Allen dachten dat iemand het kon doen, maar iedereen realiseerde zich dat niemand 
het wilde doen. 

Tenslotte beschuldigde iedereen iemand terwijl niemand deed wat ze met zijn allen 
konden doen. 
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Wedstrijdverslag seniorencompetitie najaar 2012 
Team 3: 
Willem Keppel(aanvoerder), Ruud Muilwijk en Piet Copier 
Klasse/poule: 
4de klasse/poule C 
Speelavond: 
Woensdag 
 

Het ziet ernaar uit dat onze aanvoerder voor langere tijd 
uitgeschakeld is, zodoende heeft Wim mij gevraagd om voor 
hem waar te nemen. 

 
MTTV 3 - Sliedrecht Sport 4           7-3 

De eerste wedstrijd in de najaarscompetitie met Wim de Vries 
als invaller. 

Wegens gebrek aan teams, weer in de vierde klasse. 
Ruud begint en maakt er gelijk een vijfsetter van, maar wint 
wel. 

Daarna Piet komt met 2-0 achter, hervat zich en wint gewoon 
in vijven. 

Dan Wim onze invaller, zit er heel dicht bij, 9-11  8-11  6-11. 
Hij speelt te aanvallend en kan zich niet altijd beheersen. 
Het “ DE VRIES “ klinkt dan ook regelmatig. 

De dubbel Piet en ik zitten er goed op winst in drieën, ruststand 3-1. 
Na de rust mag Piet beginnen en wint ook zijn tweede partij 11-5  13-15  11-8  11-7. 

Ook Ruud wint de volgende in drieën maar wel nipt 11-9  12-10  11-6. 
Dan onze invaller weer, Wim komt met 2-0 voor en waar we bang voor zijn gebeurd,het 
word 2-2. 

De vijfde set praat Wim veel tegen zichzelf “ RUSTIG DE VRIES”  en wint de vijfde met 11-
7  chapeau!!! 

We staan met 6-1 voor en dat in de vierde klasse!! 
Dan mag Piet weer set standen van 11-3  3-11  9-11  12-10  en de laatste met 8-11 
verlies voor Piet. 

Zonde natuurlijk, maar het tweede punt voor onze tegenstander. 
Vervolgens Wim, die er weer heel dicht bij zit, maar in vieren nipt verliest  5-11  10-12  

13-11 en 11-13. 
Ruud weet de laatste in vieren te winnen, eindstand 7-3 
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat Sliedrecht net gepromoveerd is maar toch, een 

goed begin. 
Wim bedankt voor het invallen en we zullen zeker nog een beroep op je doen, voor nog 

een paar inval beurten. 
Iedereen bedankt voor de gezellige avond. 
 

MTTV 3 - Ameide 1       1-9 
Ameide 1 uit, altijd lastig Henk en Jan de Gans en Eric de Muinck. 

Gelukkig hadden we aan Arie Verduin een goede invaller, speelt eigenlijk ook een 
thuiswedstrijd. 
Er zijn twee tafels voor ons beschikbaar dus de kans is groot dat we vroeg klaar zijn. 

Piet begint vanavond en verliest kansloos van Henk in drieën. 
Dan Ruud tegen Jan. 

Ruud wint wel een set maar gaat in vieren onderuit. 
Daarna Arie tegen Eric, winst in vieren voor Arie 12-14  11-7  8-11  8-11 heel netjes!!! 

Nu de dubbel  Jan/Eric  Piet/Ruud   8-11  11-9  12-10  11-6. 
Ruststand 3-1. 
Eerst maar even wat drinken, misschien helpt dat. 
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Vervolg: seniorencompetitie najaar 2012 team 3. 

We gaan weer op twee tafels verder, namelijk Piet tegen Jan en Arie tegen Henk. 
Piet verliest in vieren en Arie in drieën. 

Dan Ruud tegen Eric, hier moet wat te halen zijn dacht ik, 1setje meer niet. Verlies in 
vieren. 

Nu weer alle hoop op onze invaller tegen Jan. 
 Arie zou toch bijna zijn tweede wedstrijd winnen maar verliest toch in vijven. 
Piet tegen Eric ook een vijfsetter maar weer verlies voor ons. 

Ruud zijn laatste tegen Henk werd ook niks, verlies in drieën. 
Al met al 9-1 verlies en dat tegen Ameide!!! 

Na onze winst van vorige week, weten we weer onze plek in de vierde klasse! 
Rest mij nog te zeggen dat ondanks de twee tafels, wij toch pas om kwart voor twaalf klaar 
waren. 

Reden............het te pas en te onpas coachen van Henk, wat bij elke set toch wel 5 
minuten duurde! 

Eigenlijk was dit zeer irritant...... 
Arie bedankt voor het invallen, jij hebt in ieder geval de eer gered!! 
 

Merwestad 1 - MTTV 3        5-5 
Vandaag richting Dordrecht, naar Merwestad 1. 

Met Jeroen Peek als invaller, omdat onze captain nog steeds ziek is. 
Als eerste Piet tegen Bert Verschoor, Piet wint in 3 sets. 3-11  4-11 en de laatste nipt met 
10-12. 

Ik ga als tweede tegen Theo de Wildt, die erg makkelijk speelt en in 3 sets wint van mij. 
De eerste zelfs met 11-1, daarna kom ik beter in mijn spel.maar verder dan 11-8 en 11-8 

kom ik niet. 
Dan Jeroen tegen Stefan Bakker, ook een goede speler, maar winst voor Jeroen in een 
spannende vijfsetter. 7-11  6-11  11-8  13-11 en 8-11. 

Hierna mogen Piet en ik aan de dubbel beginnen. 
Eerste set verlies met 11-8, tweede set winst met 9-11, derde set dramatisch verlies met 

11-2, vierde voor ons met 9-11. 
Dan maar in vijven roepen wij, krijgen met 11-7 klop, jammer. 
Ruststand 2-2 

Piet tegen Theo verlies in 3 sets, 11-7  11-5  11-9. 
Jeroen tegen Bert is een spannende pot maar Jeroen verliest toch in vieren,dat spelletje 

van hem dat ligt mij niet zo aldus Jeroen. 11-8  11-9  10-12  11-5. 
4-2 achter moet beter kunnen. 
Dan Stefan tegen mijzelf eerste verlies in 11-3, tweede met 11-5, moet wat anders 

verzinnen, toch maar proberen op zijn backhand te houden. 
Want zijn forehand is dodelijk. 

Dat gaat beter 11-5 voor mij, de vierde win ik net met10-12, dan maar in vijven word er 
geroepen. Dat lukt wonderwel en de vijfde gaat naar mij met 7-11. 

Jeroen voor zijn laatste partij tegen Theo. 
Dit doet Jeroen gewoon in drieën, set standen 9-11  4-11  11-13. 
Piet tegen Stefan, de eerste verliest Piet met 17-15 de tweede met 11-9, het is allemaal 

wel erg close, winst voor Piet in de derde met 10-12. 
Toen was het kaarsje uit bij Piet, verlies in de vierde met 11-5. 

Voor de laatste wedstrijd mag ik zelf weer aan de bak tegen Bert. 
We zijn aan elkaar gewaagd, ik win de eerste met 10-12, dan Bert met 12-10. 
De derde en vierde haal ik binnen met 8-11 en 9-11. 

Toch nog 5-5 gespeeld vanavond, niet slecht tegen de nummer 2. 
Rest mij nog te zeggen, Jeroen hartstikke bedankt voor het invallen. 

En Wim beterschap gewenst. 
 
Ruud Muilwijk 
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DE WAGENMAKERIJ: 
WINNAAR VAN HET STRATENTAFELTENNIS DUBBELTOERNOOI. 

Op vrijdag 31 augustus is het eerste stratentafeltennis dubbeltoernooi gespeeld. Helaas 
was de animo niet groot. Slechts 3 straten hadden zich aangemeld in de Linde.  
 

We hebben daarom 2 keer tegen elkaar gespeeld maar De Wagenmakerij was 
onverslaanbaar. Zij hebben alle wedstrijden gewonnen en daarmee winnaar van dit 

toernooi. 
 

 
 
 

Winnaars van het eerste STRATENTAFELTENNIS 
DUBBELTOERNOOI. 
Straatteam “De Wagenmakerij”: 
Piet Veen en Arie Verduin 

 
 

 

 
 

          
 

         Straatteam “’t Bankie(Julianastraat): 
                John Weijts en Astrid van Dijk 
 
 
 

 
 
 
 
Straatteam “de Patrijs”: 
Ilse- en Truus de Goeij 

 
 
 
 
 

 
 

 
Al waren we met weinig het was wel heel gezellig. Zowel tijdens als na het toernooi. Het is 
zeker voor herhaling vatbaar maar dan moeten onze eigen leden wel meer inzet tonen. Als 

iedereen probeert om een partner mee te brengen hebben we meer teams en wordt het 
toernooi alleen maar gezelliger. 

 
Truus de Goeij 
 
 

Tafeltennis: ook een gezelligheidssport! 
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Wedstrijdverslag seniorencompetitie najaar 2012 
Team 4: 
Wim de Vries(aanvoerder), Theo Vogelaars, Lex Tump en Teunis Buijzer 
Klasse/poule: 
5de klasse/poule A 
Speelavond: 
Vrijdag 
 
MTTV 4- HTV 2. 
Onze 1ste wedstrijd was tegen bekende tegenstanders Gerrit van der Wal, Henk- en Nico 
den Besten . Ons kent ons en zo was ook het score verloop. 
De openingswedstrijd van Wim tegen Henk was moeizaam. Steeds achter de feiten aan om 

maar even wat te vermelden: een game met 6-1 achter staan en winnen met 11-7. In de 
5de ging Wim weer iets te enthousiast spelen en verloor daardoor met 11-5. 

Theo had in zijn 1ste game niet echt moeilijk tegen Gerrit(11-7). Daarna ging het toch 
minder soepel. Verlies in de 2de met 11-5. Maar Theo ging duidelijk voor winst: veel 
blokken en snel spelen afgewisseld met zijn topspin techniek werd het met 11-9 en 12-10 

toch winnen. 
Teunis kon tegen Nico den Besten geen vuist maken. Met 6-11, 7-11 en 2-11 was het snel 

bekeken. 
Het dubbel met Theo/Wim en Gerrit/Henk was zeer evenwichtig. In de 
1ste game 5-11, daarna 3 x 11-5 en weer een punt binnen. 

 Een 2-2 stand in de theepauze was een juiste weergave. 
 

Theo en Henk hielden elkaar in de 5de partij goed in evenwicht. Met 
11-7, 11-6, 8-11 en 11-9 was Theo toch “den Besten”. 
Vervolgens moest Wim tegen Nico den Besten zonodig(lees: onnodig) 

weer een 5 gamer  produceren. Best spannend maar de medespelers kregen op de stoel 
last van kramp in de bilspieren. De serie 11-8,6-11,9-11,13-11 en 11-9 geeft aan waarom. 

Teunis begon tegen Gerrit op stoom te komen. De 1ste game 11-9. Daarna redelijke 
tegenstand met 6-11 en 6-11. Maar Gerrit leek een oude diesel en trapte het gas goed in: 
1-11 in de beslissende game.  Maar voor Teunis was de 1ste game winst binnen. 

Theo had het tegen de zeer geconcentreerd spelende Nico zwaar. Het werd een kat en 
muis spel dat na 4-11,11-4,4-11 en 4-11 eindigde met verlies voor Theo. 

Henk had van te voren al aangegeven altijd moeite te hebben met het spel van Teunis. Hij 
won wel in 3 games met 9-11, 5-11 en 9-11 maar de smashes van Teunis kwamen vaak 
goed door. Voor hem een goede basis voor de volgende wedstrijden. 

De laatste van Wim tegen Gerrit was weer een 5 gamer. Een partij waarin beide spelers 
zich regelmatig te buiten gingen aan ongecontroleerd “meppen”. Na 11-13, 11-6, 9-11 en 

12-10 moest de 5de game het verschil tussen verlies of gelijkspel maken. Met minder snel 
oftewel veel geduld wist Wim, na in de eindfase door een paar  “toverballen” diagonaal, uit 

ogenschijnlijk kansloze positie terug te brengen met 11-7 winst als beloning.  
Het 5-5 gelijkspel was voor beide partijen een acceptabel resultaat. 
 

 
 

Actueel: 
Wanneer mensen banken beroven, gaan ze naar de gevangenis. 
Wanneer banken mensen beroven, krijgen ze een bonus! 

 
Er zitten 2 zwervers op een bank in het park. De één legt een stuiver op de bank waarop 

de ander vraagt: “Waarom doe je dat?” 
Waarop de eerst antwoordt:”ik wil eens voelen hoe het is om geld op de bank te hebben!” 
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Vervolg: senioren najaarscompetitie 2012 team 4. 

Dordrecht 6 – MTTV 4. 
We moesten weer naar Dordrecht maar dit keer eens niet het team van Michel 

en Gijs. Wel bekenden maar nog niet tegen gespeeld. 
 

Theo speelde zijn eerste wedstrijd tegen Annelies. Gezien het spel van Annelies 
leek het een moeilijke partij te worden maar uiteindelijk won Theo toch makkelijk 
met 3-0. De dame waar Lex tegen speelde was voor Lex te sterk: 3-0. Teunis 

tenslotte speelde tegen Edwin. Het werd een spannende partij die in de vijfde 
game werd gewonnen door Edwin met 11-7 nadat Teunis met 4-0 had 

voorgestaan. Het dubbel leek makkelijk en begon goed met winst van de eerste 
game maar werd uiteindelijk toch simpel met 3-1 verloren. Tussenstand bij de 
pauze: 3-1. 

Na de pauze won Theo zonder veel problemen van de tweede dame van het 
team met 3-0. Teunis had geen verweer tegen Annelies en Lex won voor het 

eerst na zijn blessure in november zijn eerste partij tegen Edwin. Na verlies van 
Teunis en winst van Theo moest Lex de laatste partij spelen tegen Annelies. Met 
de stand van 5-4 achter betekende winst gelijkspel en verlies een nederlaag van 

6-4. Door tactisch te spelen en bewust de bal met veel tegeneffect terug te 
brengen werd het uiteindelijk 3-0 voor Lex. Een gelijkspel waar we niet over 

mogen mopperen 
 
Theo Vogelaars. 
 
MTTV 4 – Nileta 2. 
Het is jaren geleden dat wij tegen Nileta gespeeld hebben. Voor ons waren 
Jörgen Jaspers, Jos Verhaar en André v.d. Dool dan ook “vreemdelingen uit 
Nieuw Lekkerland”. Een sportief en gezellig team zoals uit het verslag zal blijken. 

Wim mocht als eerste aantreden tegen Jörgen. Het werd een slopend duel. 
Beiden gaven elkaar geen duimbreed toe. Na 12-14,11-5, 14-12 en 10-12 werd 

de 5de game met moeite 11-9 voor Wim. Een spannend begin van een lange 
avond. 

Theo had tegen Jos erg moeilijk. Soms is het spel en de tactiek van de 
tegenstander niet jouw ding. Alhoewel zeker niet weggeslagen verloor Theo met 
11-7,9-11, 8-11 en 10-12. 

Teunis was, ondanks wat griep perikelen, strijdlustig. Zijn spel en tactiek was 
voor de tegenstander lastig te bespelen. Met 9-11,11-9,11-9 en 6-11 werd het 

een spannende finale partij. De gedurfde smashes van Teunis brachten hem 
uiteindelijk met 12-10 de winst. 
Het dubbel Theo/Wim moest tegen Jörgen/André flink aan de bak. Ook nu weer 

moest de 5de game na 8-11,11-4,11-8 en 9-11 de beslissing brengen. Door goed 
samen spel volgens het principe “Theo bereid voor en Wim maakt het af”werd 

met 11-5 gewonnen. 
De theepauze was voor Theo kennelijk een “moment van bezinning” geweest. Hij 
had(in tegenstelling tot Wim) geen enkele moeite met Jörgen. In één van de 2 

drie gamers van deze avond was het met 11-3,11-3 en 11-8 snel bekeken. 
Wim had al geconstateerd dat André een voor hem lastige speler was. Een 

allrounder die vooral het plaatsen tot kunst verheven had. Gelukkig verloor Wim 
de 1ste en 2de game((10-12 en 8-11). Luid roepend: mijn favoriete stand begon 
hij aan de toch wel zware klus. Na 11-5 en 12-10 moest hij zijn branie gedrag 

waarmaken en dat lukte nipt met 11-9. 
 



 
 

30 

Vervolg: senioren najaarscompetitie 2012 team 4. 

Teunis speelde tegen Jos een constante partij. Met 8-11, 11-6, 7-11 en 7-11 
verloor hij weliswaar maar hij kon tevreden zijn over zijn spel. 

Vervolgens Theo tegen André. Ook nu weer 5 games. Na 11-6 en 11-6 zag het er 
goed uit voor Theo. Maar de 2 volgende games moest hij toch met 5-11 en 8-11 

inleveren. Daarna ging de turbo bij Theo er op en het kaarsje bij André uit 11-3. 
Teunis had tegen Jörgen weinig in te brengen. Met 8-11,4-11 en 5-11 was hij 
snel klaar. 

 
De laatste partij zou een climax moeten worden. Wim en Jos hadden zich 

verheven tot “snelle spelers met vooral harde klappen”. Het had de match van 
de avond moeten worden. Gezien de (sportieve) discussie vooraf was er geen 
duidelijk winnaar. Na 2 games van 11-9 en 11-9 was Wim niet gelukkig. Met 2-0 

voor staan was niet zijn favoriete stand. Met 7-11 en 8-11 werd dit bevestigd. 
In de laatste moesten beiden tot het uiterste gaan. Uiteindelijk kon Wim met 

“snel spel en harde klappen” 11-8 winnen. 
 
Een 7-3 eindstand was het laatste wat wij verwacht hadden. 

 
PR man team 4 

Wim de Vries 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

“                             Een tafeltennistafel voor de “3de helft! 
 
 

 
 

 
Het                       moment van het 3de kwartaal 2012. 
 
 
In de vakantieperiode was er geen aanleiding om “het Moment”te nomineren. 

 
 

Tafeltennis: ook na de vakantie een sport voor ontspanning. 
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Wedstrijdverslag seniorencompetitie najaar 2012 
Team 5: 
Truus de Goey(aanvoerder), Arie Verduin, René Vermeer en Richard de Rijk 
Klasse/poule: 
5de klasse/poule C 
Speelavond: 
Woensdag 

 

MTTV 5 – Serve ’71  1 
We beginnen weer met frisse moed aan de nieuwe competitie. De eerste 

wedstrijd is thuis tegen het 1e team van Serve ’71. Arie begint en verliest gelijk 
zijn eerste partij, de druk van de 100% is er dan gelijk af. Richard en René 
beginnen wel goed en winnen hun eerste wedstrijd. Het dubbel wordt vanavond 

gevormd door Arie en René, ondanks dat zij nog niet veel samen hebben 
gespeeld loopt de partij goed en wordt er gewonnen. We kunnen aan de thee 

met een 3-1 voorsprong. 
Na de pauze wint Arie zijn resterende 2 wedstrijden, Richard en René verliezen 
elk nog 1 partij zodat we allemaal al van de 100% af zijn, het merkwaardige van 

deze avond is dat we alle 3 van een andere tegenstander hebben verloren. De 
einduitslag wordt 7-3 voor ons. Een goed begin van de competitie. 

Volgende week mogen Richard, René en Truus het gaan proberen tegen VCS. 
 
Arie Verduin 

 
We starten op 12 september thuis tegen Serve 71-1 met een winst van 7 – 3. 

Onze eerste uitwedstrijd is in Sleeuwijk. Aanwezig deze avond Richard, René en 
Truus.  René begint tegen Frank den Outer . Hij wint de eerste set maar dat is 
ook de enige. Frank wint deze partij met 3-1. Dan Truus tegen Adrie den Boef. 

Een spannende 5 setter die gelukkig door Truus gewonnen wordt.  Dan Richard 
tegen Marcel Schouten. Richard was er nog niet echt bij en zijn tegenstander 

maakte nog meer fouten dan hij dus ook dat punt is binnen. Dan het dubbel. 
René en Truus , nog niet veel samen gedubbeld maar het gaat best goed. Een 
hele spannende partij waarbij de verschillen héél klein zijn maar de vijfde set 

gaat met 13-11 naar de tegenpartij. Met rust dus 2-2. Na de pauze wint René 
zijn wedstrijden vrij makkelijk. Richard gaat ook tegen Frank ten onder en Adrie 

kan niet tegen de service van Richard op waar hij best vervelend op reageert. 
Beetje flauw.  Truus wint ook van Marcel maar kan het ook van Frank niet 

winnen. Verliest in 4 sets en maakt net als in de dubbel een serveerfout bij de 
laatste bal.  Bij een stand van 12-11. Helaas.  Toch weer een winst vanavond, 
we nemen 6 punten mee naar huis. 

Oké de volgende wedstrijd is uit. We gaan naar DFC. En ook vanavond spelen 
weer René, Richard en Truus. Het eerste wat opvalt, wat is het hier smerig, je 

hoort je schoenen plakken aan de vloer en de kleedkamer is ook niet om aan te 
zien. Gelukkig is het team wel gezellig maar voor Richard en Truus wordt het een 
trieste avond. Richard speelt zoals hij al had verwacht. Niet goed. Dus ook geen 

punten. Truus maakte er ook helemaal niets van, was niet echt een spelletje 
voor haar. Ook geen punten voor haar. Gelukkig deed René het beter. Hij won 

zijn eerste wedstrijd en ook zijn laatste. 2 punten dus voor ons deze avond. Wat 
we wel alle drie heel goed kunnen is …. FOUT SERVEREN. Daar moet dus 
verandering in komen de volgende keer.  

 
Truus de Goeij 
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Jongens van de Gestampte Pot  
Het moet rond 1950 zijn geweest en in de laatste 

competitiewedstrijd stond ik in mijn eentje, twee 
medespelers waren en bleven absent. Gelukkig 

deden de tegenstanders niet flauw, hun voorzitter was 
als supporter bereid onder de naam van één van mijn teamgenoten de strijd aan 
te binden en tot zijn grote hilariteit hingen we onze tegenstanders aan de 

zegekar! Dat werd na afloop gevierd en als jongmaatje kreeg ik een paar 
colaatjes. Zij waren niet voor niets gekomen en ons bleef een boete bespaard ! 

Meteen werd besloten, dat ik maar lid van hun club moest worden, in letterlijke 
en figuurlijke zin een vrije vereniging in onze bedrijfsbond, en alzo geschiedde. 

En je beleefde wat met die mannen, mijn vader betitelde dergelijke figuren als 
“Jongens van de gestampte pot” ! 
 

We hebben er wel eens een medespeler 
een poosje gemist, omdat hij met vakantie 

was in “Hotel De Houten Lepel.”(*zie 
toelichting). Die gasten hadden ook allerlei 
vrije beroepen, zoals met encyclopedieën 

langs de deuren gaan, kelneren, in de 
handel zitten met wat je daaronder ook 

mag verstaan, etaleren etc. Op de meest 
bizarre tijdstippen werd er getafeltennist 
en gebiljart. We speelden na het 

tafeltennissen vaak tien over rood, het 
missen van de rode bal kostte een rondje. 

Eens gebeurde dat weer een keer en was Kareltje - illustrator bij een plaatselijk 
dagblad - zo enthousiast, dat hij (te) stevig met zijn keu op de grond stampte, 
zodat hij prompt dat ding in twee delen in zijn handen had, voorzichtig aan 

elkaar gepast werd de keu weer in het rek geplaatst en de partij ging verder. 
 

En toen, veel later overigens, werd de deur van hetzelfde café waar we altijd 
gingen biljarten, na een uitwedstrijd voor ons neus door de kroegbaas op de knip 
gedraaid. We mochten er niet in !!! Een week daarna kwam de aap uit de mouw, 

één van de spelers uit een ander team had aan de kastelein een gouden horloge 
voor diens liefje verkocht en dat bleek Amerikaans goud (doublé) dus nep te zijn. 

Met als gevolg, dat er niet meer kon worden gebiljart en we onze toevlucht bij 
een ander établissement in de buurt moesten zoeken, zonder biljart, maar ja, 
daar was de saté overheerlijk. En zo werd een portie saté na de wedstrijd traditie 

! Hier vind je wat en daar laat je wat, zo is nou eenmaal het leven ! 
Er viel altijd wel wat te regelen, tafeltennistafels werden op de pof gekocht en 

met allerlei ludieke acties uiteindelijk ook nog betaald. 
 
Clubkleding, we speelden toen nog in onze gewone kleding in de lange broek, 

werd goedkoop ingekocht, maar de overhemmetjes in een onbestemd 
paarsbruine kleur krompen en werden spoedig te krap en vrij vaal van kleur. 

Vrouwen speelden vaak een grote rol in de escapades. Ik wijd er maar niet over 
uit. 

Verhalen uit  
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34 

 



 
 

35 

Vervolg: verhalen uit de oude doos. 
De etaleur was een topper in zijn vak en 
werkte voor de duurste zaken. Scooter ging hij 

rijden, maar een rijbewijs halen lukte met zijn 
rijstijl niet; een auto volgde en waarachtig na 

langere tijd bezat hij eindelijk het begeerde 
papiertje om zijn BMW te besturen. Van 
binnen een puinhoop vanwege de rotzooi, vaak 

vergat hij deze bolide op slot te doen en was 
dan verontwaardigd de wagen leeggeplunderd 

terug te vinden. Gestolen, kreeg hij de kar 
waarachtig toch weer terug in zijn bezit. 

 

Een ander verdween een poos later las je wat over hem in de krant in verband 
met dit of dat als fameus oud-tafeltennisser. Weer een ander kreeg een leuke 

baan, als hij maar naar de tafeltennisafdeling van de personeelsvereniging in dat 
bedrijf overstapte, en het ging verder prima met hem. En die etaleur, die zakte 
af, hij verloor zijn ouders, kwam na een receptie als een “maleier” ,d.w.z. 

dronken als een tor, tafeltennissen, speelde dan fantasierijk maar helaas meer 
naast dan op de tafel. Mooie vrouwen verdwenen bij hem uit beeld en zijn 

tafeltennistas stond stijf van de schimmel en stonk een uur in de wind. Het  
 
gokken had hij altijd binnen grenzen gehouden, maar liep nu uit de hand. De 

liefde zocht hij inmiddels in Thailand. Zijn huishoudelijke hulp liet hem na een 
maand in de steek met de boodschap “Ruim je eigen rommel maar op !” 

Uiteindelijk overleed hij begin vijftig jaar oud. 
En toch….Het zijn herinneringen, die niet kunnen worden afgenomen, ze geven 

aan dit tafeltennisverleden een aparte kleur. 
 
*toelichting: 

”hotel de Houten Lepel” is Bargoens(taal van de dieven) voor gevangenis. 
 
 

 

 
 

 
 
 

Vandaag, 30 september 2012, hebben we 6 
trainingsavonden voor de jeugd vanaf de 

zomervakantie erop zitten. In deze 6 trainingen 
hebben we onze aandacht gevestigd op contra 
spelen, forehand spinnen, maar ook het backhand spinnen. Dit bleek nogal lastig 

en zal dus nog hard geoefend moeten worden. Om dit in goede banen te leiden 
heb ik nu een jeugdplan ontwikkeld met een indeling qua type trainingen. Dit kan 

natuurlijk gedurende het jaar door mij nog aangepast/geoptimaliseerd worden op 
basis van de ontwikkelingen bij de jeugd. Maar de basis is gelegd. 

 
 
 
 

Tafeltennis: goed voor lichaam en geest. 

 

       JEUGDCORNER 
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Vervolg: jeugdcorner. 

 
Over ontwikkelingen gesproken, ook al loopt het lidmaatschap per kalenderjaar 
het is altijd weer even afwachten wie er na de zomervakantie nog (elke) vrijdag 

aanwezig zijn. Waarbij het natuurlijk ook leuk is om op te merken dat we een 
nieuw jeugdlid erbij hebben, zij was in juni al 2 keer langs geweest en gelukkig 

lid geworden per september. Voor de oplettende lezer heb ik het inderdaad over 
een ZIJ; alweer een vrouwelijk jeugdlid bij de vereniging! Vier dames bij de 
jeugd ben ik als trainer trots op; tafeltennis is duidelijk een sport voor iedereen. 

Door de jonge groep jeugdleden (10 van de 15 zijn twaalf jaar of jonger!) 
hebben we een energieke groep die naast de vele spellen toch ook wel 

tafeltennis wil leren. Op dit moment kunnen we nog net een paar jeugdleden 
erbij hebben, dus wellicht hebben jullie wel een paar vriendjes of vriendinnetjes 
die wel een keertje mee willen naar de tafeltennis  neem ze mee, kan alleen 

maar gezellig zijn!!! 
 

Laddertoernooi 
Ook hebben we in september weer ons laddertoernooi gehad, dit zal een 
terugkomend evenement zijn en in samenwerking met Daniël Muilwijk is er een 

leuk laddertoernooi ontwikkeld waardoor er zoveel mogelijk wedstrijden gespeel 
kunnen worden en iedereen kans heeft om de winnaar van de avond te worden. 

Het is zelfs wel heeeeel moeilijk om 2x keer achter elkaar toernooi winnaar te 
worden. Voor de zomervakantie kan ik mij nog herinneren dat Femke Veenema 

het toernooi als eerste wist te winnen.  
 

Tafeltennis: een sport voor jong en oud. 
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Vervolg: jeugdcorner. 

En op 28 juni hadden we het laddertoernooi, maar ditmaal moesten er duo’s 
gevormd worden met 1 van de ouders. Dit was een zeer geslaagd toernooi, 

waarbij Luuk Cobben en zijn vader als winnaar uit de bus kwamen!! Voor alle 
winnaars alvast gefeliciteerd en succes voor de aanstaande wedstrijden! 

ELAR Najaarstoernooi 2012 
Hierbij ook een oproep aan alle jeugdleden, willen jullie meedoen aan het MTTV 
toernooi die wordt gehouden op 20 oktober 2012. Opgeven is verplicht, dus als 

jullie mee willen doen: dan moeten jullie een mail sturen naar: 
henkhuyzer@hotmail.com Ik ga ervan uit dat er minstens 10 MTTV jeugdleden 

aanwezig zijn! Alleen met een goede reden mogen jullie afwezig zijn! Op deze 
zaterdag zijn er minstens 100 tafeltennissers in De Linde om te strijden om de 
vele bekers die te winnen zijn. 

Dus kom langs op 20 oktober op het Elar Tafeltennis toernooi! 
 

Henk Huijzer 
Jeugdsecretaris MTTV Meerkerk 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:henkhuyzer@hotmail.com
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Vervolg: uitnodiging ELAR Toernooi. 
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Het tweede spel was een lastig parcours afleggen. Twee teams werden samengevoegd  



 
 

41 

MTTV 1 
Najaarscompetitie 2012 
Team bestaat uit: Rinus Burggraaff (aanvoerder) 
   Jan van Duijn 
   Gerard van Buuren 

 
 
 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

1 33%

2 50%

3 17%

4

5 0%

6 50%

Meerkerk MTTV 1 Tavernie 4

29/09/2012Laatste wijziging:

Aanvang

Zwijndrecht Shot-65 5

PROGRAMMA

Uit

Najaarscompetitie 2012

28/09/2012 40309 20:15 uur Dordrecht Dordrecht 4 MTTV 1

Datum

MTTV 1

Wedstrnr.

21/09/2012 40304 20:15 uur

13/09/2012 40303 19:45 uur

Plaats Thuis

12/10/2012 40314 20:15 uur Meerkerk MTTV 1 Gorkum 5

01/10/2012 40312 19:45 uur Sliedrecht Sliedrecht Sport 3 MTTV 1

31/10/2012 40319 19:45 uur Nieuwland Tavernie 4 MTTV 1

26/10/2012 40318 20:15 uur Meerkerk MTTV 1 Shot-65 5

16/11/2012 40327 20:15 uur Meerkerk MTTV 1 Sliedrecht Sport 3

09/11/2012 40324 20:15 uur Meerkerk MTTV 1 Dordrecht 4

UITSLAGEN

4e klasse poule A MTTV 1 Sliedrecht Sp. 3 Dordrecht 4 Shot-65 5 Tavernie 4 Gorkum 5

21/11/2012 40329 20:00 uur Gorinchem Gorkum 5 MTTV 1

Sliedrecht Sport 3 4 - 6

MTTV 1 6 - 4

9 - 1

Dordrecht 4 3 - 7

Shot-65 5

6 - 4

Gorkum 5 0 - 10

Tavernie 4

Shot-65 5

Sliedrecht Sport 3

Tavernie 4

Dordrecht 4

MTTV 1

Gorkum 5

STAND PERSOONLIJK RESULTAAT

4e klasse poule A Gespeeld Punten Gesp. Gew.MTTV 1

2 9

2 7 0

2 4

2 16

2 14

2 10

1Dubbel 

6 2

6

6

0

2

3

1

Rinus Burggraaff

Gerard van Buuren

Jan van Duijn

Invaller
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Rinus
Burggraaff

Gerard van
Buuren

Jan van Duijn Invaller Dubbel

33%

50%

17%

0%

50%
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MTTV 2 
Najaarscompetitie 2012 
Team bestaat uit: Jarno Stuij (aanvoerder) 
   Stef van de Bilt 
   Jeroen Peek  

Johnny Barten 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

1 0%

2 0%

3 67%

4 83%

5 0%

6 50%

Uit

14/09/2012 40401 20:15 uur Meerkerk MTTV 2 TTVA 4

Najaarscompetitie 2012 Laatste wijziging: 29/09/2012

PROGRAMMA

Datum Wedstrnr. Aanvang Plaats Thuis

28/09/2012 40407 20:15 uur Meerkerk MTTV 2 Papendrecht 9

19/09/2012 40404 19:45 uur Nieuwland Tavernie 3 MTTV 2

12/10/2012 40413 20:15 uur Meerkerk MTTV 2 Sliedrecht Sport 2

04/10/2012 40410 20:00 uur Groot-Ammers TaLaNi 2 MTTV 2

02/11/2012 40419 20:15 uur Meerkerk MTTV 2 Tavernie 3

25/10/2012 40416 19:45 uur Alblasserdam TTVA 4 MTTV 2

16/11/2012 40425 20:15 uur Meerkerk MTTV 2 TaLaNi 2

08/11/2012 40422 20:30 uur Papendrecht Papendrecht 9 MTTV 2

UITSLAGEN

4e klasse poule B MTTV 2 Sliedrecht Sp. 2 TaLaNi 2 Tavernie 3 Papendrecht 9 TTVA 4

19/11/2012 40428 19:45 uur Sliedrecht Sliedrecht Sport 2 MTTV 2

6 - 4

Sliedrecht Sport 2 7 - 3

MTTV 2

Tavernie 3 8 - 2

TaLaNi 2 5 - 5

STAND PERSOONLIJK RESULTAAT

4e klasse poule B Gespeeld Punten MTTV 2 Gesp. Gew.

TTVA 4 4 - 6

Papendrecht 9 5 - 5

Sliedrecht Sport 2 2 12 Jarno Stuij 3 0

Tavernie 3 2 13 Stef van de Bilt 6 0

MTTV 2 2 8 Johnny Barten 6 5

Papendrecht 9 2 11 Jeroen Peek 3 2

TTVA 4 2 8 Dubbel 2 1

TaLaNi 2 2 8 Invaller 0 0
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MTTV 3 
Najaarscompetitie 2012 
Team bestaat uit: Willem Keppel (aanvoerder) 
   Ruud Muilwijk 
   Piet Copier 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

1 0%

2 33%

3 50%

4

5 33%

6 50%

Uit

12/09/2012 40502 20:00 uur Meerkerk MTTV 3 Sliedrecht Sport 4

Najaarscompetitie 2012 Laatste wijziging: 29/09/2012

PROGRAMMA

Datum Wedstrnr. Aanvang Plaats Thuis

25/09/2012 40507 19:45 uur Dordrecht Merwestad 1 MTTV 3

18/09/2012 40505 20:00 uur Ameide Lekpongers 1 MTTV 3

10/10/2012 40515 20:00 uur Meerkerk MTTV 3 Papendrecht 7

03/10/2012 40512 20:00 uur Meerkerk MTTV 3 Drivers 6

31/10/2012 40520 20:00 uur Meerkerk MTTV 3 Lekpongers 1

22/10/2012 40517 19:45 uur Sliedrecht Sliedrecht Sport 4 MTTV 3

16/11/2012 40527 20:00 uur Hardinxveld-Giessendam Drivers 6 MTTV 3

07/11/2012 40522 20:00 uur Meerkerk MTTV 3 Merwestad 1

UITSLAGEN

4e klasse poule C MTTV 3 Sliedrecht Sp. 4 Lekpongers 1 Merwestad 1 Drivers 6 Papendrecht 7

20/11/2012 40530 20:00 uur Papendrecht Papendrecht 7 MTTV 3

Sliedrecht Sport 4

MTTV 3 7 - 3

Merwestad 1 3 - 7

Lekpongers 1 9 - 1

STAND PERSOONLIJK RESULTAAT

4e klasse poule C Gespeeld Punten MTTV 3 Gesp. Gew.

Papendrecht 7 8 - 2

Drivers 6 1 - 9

Merwestad 1 2 12 Piet Copier 6 2

Lekpongers 1 2 16 Willem Keppel 0 0

MTTV 3 2 8

Papendrecht 7 1 8 Ruud Muilwijk 6 3

Drivers 6 2 3 Dubbel 2 1

Sliedrecht Sport 4 1 3 Invaller 6 2
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MTTV 4 
Najaarscompetitie 2012 
Team bestaat uit: Wim de Vries (aanvoerder) 
   Theo Vogelaars 
   Teunis Buijzer 
   Lex Tump 

 
 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

1 67%

2 83%

3 67%

4 0%

5 0%

6 50%

Uit

14/09/2012 40703 20:15 uur Meerkerk MTTV 4 HTV 2

Najaarscompetitie 2012 Laatste wijziging: 29/09/2012

PROGRAMMA

Datum Wedstrnr. Aanvang Plaats Thuis

28/09/2012 40708 20:15 uur Meerkerk MTTV 4 Nileta 2

21/09/2012 40706 20:15 uur Dordrecht Dordrecht 6 MTTV 4

11/10/2012 40715 20:30 uur Papendrecht Papendrecht 13 MTTV 4

05/10/2012 40710 20:15 uur Meerkerk MTTV 4 DFC 1

02/11/2012 40721 20:15 uur Meerkerk MTTV 4 Dordrecht 6

23/10/2012 40718 20:00 uur Hoornaar HTV 2 MTTV 4

13/11/2012 40725 19:30 uur Dordrecht DFC 1 MTTV 4

06/11/2012 40723 20:00 uur Nieuw Lekkerland Nileta 2 MTTV 4

UITSLAGEN

5e klasse poule A MTTV 4 Dordrecht 6 HTV 2 Papendrecht 13 DFC 1 Nileta 2

23/11/2012 40730 20:15 uur Meerkerk MTTV 4 Papendrecht 13

Dordrecht 6 5 - 5

MTTV 4 5 - 5

Papendrecht 13 3 - 7

HTV 2 0 - 10

STAND PERSOONLIJK RESULTAAT

5e klasse poule A Gespeeld Punten MTTV 4 Gesp. Gew.

10 - 0

Nileta 2 6 - 4

DFC 1

Dordrecht 6 2 12 Theo Vogelaars 6 5

DFC 1 2 20 Wim de Vries 3 2

Papendrecht 13 2 7 Teunis Buijzer 6 0

MTTV 4 2 10 Lex Tump 3 2

HTV 2 2 5 Dubbel 2 1

Nileta 2 2 6 Invaller 0 0
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MTTV 5 
Najaarscompetitie 2012 
Team bestaat uit: Truus de Goeij (aanvoerder) 
   Arie Verduin 
   Richard de Rijk 
   René Vermeer 

 
 

 
 

-
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-

%

1 67%

2 67%

3 67%

4 67%

5 0%

6 50%

Uit

12/09/2012 40902 20:00 uur Meerkerk MTTV 5 Serve-71 1

Najaarscompetitie 2012 Laatste wijziging: 29/09/2012

PROGRAMMA

Datum Wedstrnr. Aanvang Plaats Thuis

25/09/2012 40907 19:30 uur Dordrecht DFC 2 MTTV 5

19/09/2012 40906 20:00 uur Sleeuwijk VCS 5 MTTV 5

10/10/2012 40915 20:00 uur Meerkerk MTTV 5 TaLaNi 4

03/10/2012 40912 20:00 uur Meerkerk MTTV 5 Papendrecht 10

31/10/2012 40920 20:00 uur Meerkerk MTTV 5 VCS 5

24/10/2012 40917 20:00 uur Hendrik-ido-Ambacht Serve-71 1 MTTV 5

13/11/2012 40927 20:00 uur Papendrecht Papendrecht 10 MTTV 5

07/11/2012 40922 20:00 uur Meerkerk MTTV 5 DFC 2

UITSLAGEN

5e klasse poule C MTTV 5 VCS 5 TaLaNi 4 Serve-71 1 Papendrecht 10 DFC 2

19/11/2012 40930 20:00 uur Groot-Ammers TaLaNi 4 MTTV 5

VCS 5 4 - 6

MTTV 5 7 - 3

Serve-71 1 6 - 4

TaLaNi 4 2 - 8

STAND PERSOONLIJK RESULTAAT

5e klasse poule C Gespeeld Punten MTTV 5 Gesp. Gew.

10 - 0

DFC 2 8 - 2

Papendrecht 10

MTTV 5 2 13 Arie Verduin 3 2

Papendrecht 10 2 18 Truus de Goeij 3 2

DFC 2 2 8 René Vermeer 6 4

Serve-71 1 2 9 Richard de Rijk 6 4

TaLaNi 4 2 6 Dubbel 2 1

VCS 5 2 6 Invaller 0 0
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naam team klasse gewonnen gespeeld percentage

1 Johnny Barten 2 4 5 6 83%

2 Theo Vogelaars 4 5 5 6 83%

3 Richard de Rijk 5 5 4 6 67%

4 René Vermeer 5 5 4 6 67%

5 Jeroen Peek 2 4 2 3 67%

6 Wim de Vries 4 5 2 3 67%

7 Lex Tump 4 5 2 3 67%

8 Arie Verduin 5 5 2 3 67%

9 Truus de Goeij 5 5 2 3 67%

10 Gerard van Buuren 1 4 3 6 50%

MTTV TOP 10 SENIOREN

INDIVIDUEEL BEHAALDE PERCENTAGES IN DE COMPETITIE

door Arie Verduin, wedstrijdsecretaris

29/09/2012
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