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Meerkerkse Tafeltennis Vereniging MTTV.
Opgericht 10 juni 1982.
Voorzitter:
Jeroen Peek
W. van Haeftenstraat 26
4133 JB Vianen
tel
: 0347-373044
e mail : voorzitter@mttvmeerkerk.nl

Secretaris:
Truus de Goeij
Patrijs 13
4231 EG Meerkerk
tel
: 0183-352159
e mail : secretaris@mttvmeerkerk.nl

Penningmeester:
Richard de Rijk
Vondellaan 99
2985VR Ridderkerk
tel
: 06-20549487
e mail : penningmeester@mttvmeerkerk.nl

Wedstrijdsecretaris:
Arie Verduin
Akkerwinde 3
4233 JD Ameide
tel
: 0183-601688
e mail : wedstrijdsecretaris@mttvmeerkerk.nl

Jeugdzaken:
Henk Huijzer
Graaf Adolflaan 3-I hoog
3708 XA Zeist
tel
: 06-30138467
e mail : henkhuyzer@hotmail.com

Ere voorzitter
Ere leden

Lid van Verdienste

: Wim de Vries
: Lex Tump
Theo Vogelaars
VictorBongaards
: Jarno Stuij

Pr. Beatrixstraat 17
Zouwendijk 35
Overwaard 16
Pr. Margrietstraat 9
Masada 21
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4231
4231
4205
4231
4145

AM
CA
PB
AT
ND

Meerkerk
Meerkerk
Gorinchem
Meerkerk
Schoonrewoerd

ALGEMENE INFORMATIE OVER

Doelstelling:
Lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en beoefening van de
tafeltennissport in het bijzonder.
Speellocatie:
Sporthal “De Linde”, Lindenstraat 1, Meerkerk, Telefoon 0183-352734.
Speeltijden senioren:
woensdag van 20.00 – 23.00 uur tijdens competitieweken;
woensdag van 20.00 – 22.00 buiten competitieweken;
vrijdag van 19.00 – 23.00 uur tijdens competitieweken.
vrijdag van 20.00 – 22.00 buiten competitieweken.
Training junioren:
Op vrijdag van de even weken 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 € 4,00, junioren van 16 tot en met 17 jaar
€ 5,00 en senioren € 11,50 per maand.
Betaling:
Factuur per mail: per half jaar (januari en juli) of jaar (januari);
Automatisch per maand (1e week) of per kwartaal (1e week januari, april, juli en oktober.
.
Rabobank Vijfheerenlanden, rek.nr. NL89 RABO 0341 3140 99 t.n.v. MTTV Meerkerk.
Lidmaatschap:
Per kalenderjaar, of vooraf afgesproken periode (bijv. bij acties van de vereniging).
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, het Elar-toernooi in oktober,

oliebollentoernooi en gezelligheidsbijeenkomsten.

Clubblad:
“Polsslag” verschijnt vier keer per jaar.
Ieder lid, maar ook adverteerders of andere betrokken partijen kunnen kopij inleveren
bij de redactie, uiterlijk op die datum zoals in elk clubblad aangegeven is.
e-mail adres redactie: red_polsslag@hotmail.com
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Adverteerders in alfabetische volgorde:
Astra
toerkoop reisbureau
Bovekerk
feestzaal en evenementen
Capelleveen B.V.
installatietechniek, loodgietersbedrijf
Cases & Interior
Interieurbouw en cases
Deventer van, Frank
stukadoorsbedrijf
ELAR
verkeers(rij)school
Fixet
klusmarkt
Gouden Leeuw de
café - petit restaurant
Grijn van de
bakkerij
Halte de
cafetaria
Koenders
automatisering
Leeden van der
tweewielers
Meerkerk Assurantiën
risico beheer en financiële diensten
Onderhuis ’t
bloemen en planten
Opticiën de, ten Voorde deskundig advies horen en zien
Plus Meerkerk
supermarkt
Skledar & Brandwijk B.V. steenhouwerij/natuursteenhandel
Snelle Pieper de
aardappelen, groenten, fruit
Stoepje ’t
warme bakkers van de markt
Stoof de
dorpshuis
Trudy & Arien
hairstylistes
Univé Leksprong
verzekeringen en hypotheken
Verhoef B.V.
hei-,hijs –,en grondwerken
Vink Schilderwerken
schilderwerken en bouwonderhoud
Voskuilen
kwaliteitsslagerij
Watermolen de
bloemenwinkel

Leerdam
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Lexmond
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Kedichem
Meerkerk
Leerbroek
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk

Op onze website met link naar:
ELAR
verkeers(rij)school
Electrisch Mobiel.nl
e-bikes, scooters, laadpalen etc.

Lexmond
Meerkerk

De advertenties worden in zwart afgedrukt. Voor de digitale publicatie kunnen de
advertenties in kleur worden opgenomen.
Heeft u interesse:
stuur dan een originele liefst digitale versie van de advertentie naar de redactie of
neem contact op met Wim de Vries.
Voor speciale (reclame)boodschappen reserveren wij graag ruimte in de Polsslag.
Voor nadere informatie contact opnemen met de redactie.

Koop of informeer bij onze adverteerders!

Kopij uiterlijk 13 december 2014 inleveren bij de redactie of per e-mail naar:
red_polsslag@hotmail.com
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De voorzitter schrijft………………..
Beste allemaal,
Na een hopelijk voor iedereen fijne vakantie en gezellige
feestweek, zijn we weer begonnen aan een fris seizoen.
Vanwege een late zomervakantie was er helaas weinig tijd om
te trainen voor de competitie.
De competitie die de NTTB en dus ons allen zorgen baart. In
onze regio Dordrecht is er een enorme terugloop in het aantal
teams. Dit zorgt ervoor dat er diverse klassen (5 t/m 7) worden
samengevoegd. Hierdoor ontstaat er een onacceptabel niveauverschil. Dus moet
er een oplossing worden gevonden. De bond heeft een voorstel gedaan om regio
Dordrecht samen te voegen met Rotterdam. Vervolgens hebben ze de diverse
verenigingen benaderd hoe men daar over denkt. Wij hebben onze
competitiespelers benaderd wat ze er van vinden. Tevens heeft iedereen
suggesties kunnen doen. Over het algemeen kunnen we vaststellen dat de
gemiddelde MTTV-er er niet mee in zijn nopjes is. Wel zijn er een aantal
aanbevelingen gedaan door jullie. Deze zullen wij aanbieden aan de NTTB. Wordt
vervolgd.
In oktober willen we weer starten met de jeugd. Henk heeft een aantal clinics
georganiseerd welke goed bezocht zijn. Hopelijk levert dat weer een aantal leuke
jeugdleden op. Om de personele bezetting te garanderen wordt er om de week
jeugdtraining gegeven. De keuze is gevallen op de even weken.
Ander leuk nieuws is dat we twee spiksplinternieuwe tafels hebben. Op het
moment van schrijven hebben we er eentje in elkaar gezet. De tweede volgt 8
oktober. Het is een tafel waarbij het netje er op blijft zitten als de tafel wordt
opgeruimd. We rekenen op ieders medewerking om er voorzichtig mee om te
gaan. Hoewel we er zeker niet te veel voor hebben betaald, zijn het toch forse
investeringen.
In ieder geval wens ik iedereen er veel speelplezier op.
Jeroen Peek
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Agenda en evenementenkalender.
18-10-2014

ELAR toernooi

05-12-2014
24-12-2014
31-12-2014

Geen speelavond
Geen speelavond
Geenspeelavond

02-01-2015
02-01-2015

Zederiks Scholieren Kampioenschap 2015
Nieuwjaarstoernooi(team 3)

Onze jarigen……………………………
14-09-2014
18-09-2014

Richard de Rijk
Stef v.d. Bilt

Ridderkerk
Meerkerk

07-11-2014
25-11-2014

John Barten
Henk Huyzer

Hei en Boeicop
Zeist

05-12-2014
19-12-2014

Theo Vogelaars
Piet Copier

Gorinchem
Meerkerk

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

Van de redactie.
De vakantie en de feestweek(voor de Meerkerkers
e.o.) liggen weer achter ons. Het “normale” ritme
van de dag is inmiddels weer opgepakt.
In deze uitgave van de Polsslag o.a. aandacht
voor vernieuwing van het spelmateriaal. De
celluloid bal gaat vervangen worden door de
plastic bal. Het klinkt(misschien letterlijk) anders
maar men zal er wel over nagedacht hebben.
Landelijk speelt men al met deze ballen.
De onder leiding van Henk Huyzer georganiseerde
jeugd activiteiten zijn goed bezocht. Nu het vervolg nog. Ik ben bijzonder benieuwd
of het beoogde resultaat(herstart van de jeugdtraining) gaat lukken.
Het najaars/ELAR toernooi verdient ook aandacht. Onze verenging organiseert dit
populaire toernooi op zaterdag 18 oktober a.s. Het concept was gewaagd maar
heeft zich inmiddels bewezen. Jullie deelname zal zeer op prijs gesteld worden.
Leden worden geacht op de hoogte te zijn van het “huishoudelijk reglement”.
Volgens mij is het alweer een hele tijd geleden dat dit reglement is uitgedeeld. In
deze Polsslag de laatste versie.
Veel leesplezier.
Wim de Vries
Steun MTTV en maak kans op
mooie (geld)prijzen(zie elders in de
Polsslag).
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BESTUURSHOEK

Ook voor ons zit de vakantie erop maar we hebben niet stil gezeten.
Er is nieuw materiaal besteld en de tafels zijn reeds gearriveerd. Het in elkaar
zetten heeft ook wat uurtjes gekost maar het is lukt. Eéntje is er reeds klaar en
de tweede gaat ook lukken. Als het goed is hebben we het voor het Elartoernooi
allemaal voor elkaar.
Hier zijn de uitnodigingen voor weg en de eerste aanmeldingen zijn al binnen.
Onze speciale toernooisponsors hebben ook allemaal hun bijdrage weer
toegezegd.
Wat ons nu ook bezig houdt is: Wat gaat de afdeling Dordrecht doen??
Samenvoegen met de regio zuid van afdeling West?? Onze competitiespelers
hebben veelal aangegeven dat het competitiespelen dan stopt voor hen. Dat zou
wel heel jammer zijn. We wachten het vervolg af.
Er wordt een vervolgavond voor de jeugd ingepland en we hopen dat er een
aantal lid willen worden. Er wordt dan in de even weken training gegeven op
vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur.
In de maand december vallen er 4 speelavonden uit. Kom dus massaal naar de
andere avonden.
Secretaris MTTV
Truus
Geef je uiterlijk 12 oktober per e-mail op
bij onze wedstrijdsecretaris.
Zie voor uitnodiging en nadere gegevens elders in dit blad.
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Van celluloid naar plastic tafeltennisballen.
De plastic tafeltennisbal zal op internationaal niveau
per 1 juli 2014 haar intrede doen. Na het overstappen
van de 38 mm naar 40 mm bal wederom een
aanpassing van de sport. Directeur Tafeltennis Achim
Sialino blikt vooruit op de introductie van de volledig
plastic bal. Tevens gaat hij in op de achtergrond van
de plastic bal en over de introductie in het Nederlandse
tafeltennis.
Wat is de achtergrond van de invoer van de plastic bal?
Tijdens de ITTF-vergaderingen van de laatste tijd heb ik vernomen dat de
oorzaak ligt in de zeer milieuonvriendelijke productie van celluloid. Dit was voor
het IOC ( Internationaal Olympisch Comité) aanleiding de ITTF erop te wijzen dat
zij zich tijdens Olympische Spelen niet willen identificeren met deze
milieuonvriendelijke situatie. Dit is een jaar of vier tot zes geleden. De ITTF heeft
op basis hiervan onderzoek gedaan om naar alternatieven te zoeken. De plastic
bal is als enig mogelijke alternatief overgebleven. Ook heeft de Equipment
Committee (Materiaalcommissie) van de ITTF tijdelijk de kwaliteitseisen verlaagd
om de invoer van de nieuwe plastic bal te kunnen realiseren. Dit zegt indirect
dus ook, dat de kwaliteit van de momenteel beschikbare en produceerbare ballen
op dit moment nog niet het gewenste hoge niveau van de celluloid bal heeft
bereikt. Hier wordt volgens een mededeling van de ITTF wel hard aan gewerkt.
Wat gebeurt er op 1 juli 2014?
De ITTF heeft op de afgelopen vergadering in Japan het eerder in Parijs genomen
besluit bevestigd om de plastic bal vanaf 1 juli 2014 bij internationale toernooien
in te voeren. Hierbij zijn enkele uitzonderingen gemaakt zoals de EJK (Europese
Jeugdkampioenschappen).
Wat doet de NTTB?
Het Hoofdbestuur van de NTTB heeft tijdens de afgelopen vergadering uitgebreid
over de internationale situatie gesproken en is van plan om in de junivergadering
een besluit te nemen over de nationale invoer van de plastic bal.
Hiervoor zal het Hoofdbestuur zich laten adviseren door internationale reacties
op de ervaringen met het spelen met de nieuwe bal, het commentaar en de
ervaringen van de technische staf en de nationale selectie en de mogelijkheden
van de beschikbaarheid van de bal.
Tot nu toe zijn de eerste reacties (die soms ook via internet of social media te
zien zijn) dat het verschil tussen een plastic bal en de celluloid ballen voor
recreanten en gevorderde spelers gering is en dat op hoger niveau minder effect
wordt geconstateerd. Bij heel hoog tempo wordt een minder stabiele vluchtlijn
geconstateerd. Het Hoofdbestuur zal alle reacties verzamelen en beoordelen
voordat een besluit wordt genomen.
Zijn de plastic ballen al te koop?
Op dit moment is dat bijna niet het geval: via internet heeft de NTTB na enkele
pogingen twee verschillende merken kunnen bestellen om de plastic bal te
testen. De bekendere merken, zoals van onze partner Tibhar, zijn op dit moment
niet in staat een plastic bal te leveren.
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Vervolg:van celluloid naar plastic tafeltennisballen.

Zij verwachten dat dit in de maand juni wel het geval zal zijn. Gezien de
invoerdatum van de ITTF op 1 juli voor internationale toernooien is dat natuurlijk
heel erg kort en zeker voor een mogelijke verplichte invoer niet hanteerbaar en
haalbaar. Zodra nadere informatie over de levering in Nederland beschikbaar is,
zullen de bedrijven hierover zeker uitsluitsel geven.
Wat gebeurt er met de oude celluloid ballen?
Ik ga ervan uit dat bij de invoer van de plastic bal een ruime overgangsregeling
wordt getroffen, net zoals dat bij de overstap van de 38 naar 40 mm bal het
geval was. Ik ga er op dit moment vanuit dat de celluloid ballen zolang deze
beschikbaar zijn en leverbaar zeker op lager niveau nog langere tijd gebruikt
blijven worden.
Bron: NTTB

Opgave balkeuze verenigingen voor afdelingscompetities West
najaar 2014
Hieronder treft u de opgave van de verenigingen in West
m.b.t. de balkeuze tijdens de afdelingscompetities in
West najaar 2014 aan.
Deze keuze geldt voor alle competitiewedstrijden (jeugd
en senioren) die onder auspiciën van de afdeling West in
de speelaccommodaties van betrokken verenigingen
worden gespeeld. Zie voor alle richtlijnen het eerder
verschenen nieuwsbericht op deze site (22-08-2014)
De verenigingen die ervoor gekozen hebben om nog met de oude celluloidballen
te spelen wordt dringend verzocht om niet tijdens het najaarsseizoen over te
stappen op de plastic bal maar dit zoveel mogelijk te doen bij aanvang van de
voorjaarscompetitie 2015 of anders pas in het nieuwe wedstrijdseizoen 20152016.
De plastic ballen zijn tegen die tijd waarschijnlijk ook gunstiger in prijs.
Alleen de verenigingen die opgave hebben gedaan van de door hen gemaakte
balkeuze zijn opgenomen in dit overzicht; verenigingen die zich nog niet hebben
gemeld wordt verzocht dit alsnog te doen zodat het overzicht compleet kan
worden gemaakt.
De competitiecommissie vertrouwt hierbij op de sportieve medewerking van alle
verenigingen.
Binnen de afdeling West/Dordrecht zal alleen HTV Hoornaar m.i.v. de
najaarscompetitie met de plastic bal gaan spelen.
Vally Karagantcheff
Voorzitter competitiecommissie
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Jeugdactiviteiten 2014:

Na de succesvolle koningsspelen 2013 (zie foto’s hierboven) hebben we ook in
2014 weer een tafeltennisclinic verzorgt en hebben we de beschikking over het
geweldige Table Star pakket. Op vrijdag 13 juni 2014 was het zover: de
tafeltennisclinic die wij hebben verzorgt voor +/- 16 leerlingen uit groep 5-8 is
een groot succes. Van deze leuke sportieve middag willen wij jullie niet
onthouden van de foto collage gemaakt door OBS De Springplank! Zie hieronder
de foto’s!
Op 20 juni 2014 hebben we de gymles van de leerlingen uit groep 4-5 en 6-7
overgenomen, en hebben we (nogmaals) 60 leerlingen kennis laten maken met
het tafeltennis. Op vrijdag 3 oktober 2014 (of vrijdag 17 oktober 2014) kunnen
de leerlingen hun Table Star diploma compleet maken door bij ons op de club
mee te trainen. Ze mogen namelijk geheel vrijblijvend een uurtje bij ons
tafeltennissen, maar we hopen er natuurlijk veel jeugdleden aan over te houden.
We willen vanaf oktober weer jeugdleden op onze vereniging hebben die de
toekomst betekenen voor MTTV Meerkerk. In de even weken is het de bedoeling
om tussen 19:00 en 20:00 een leuke tafeltennisles aan te bieden. Deze les is
geschikt voor leerlingen vanaf groep 5 tot leerlingen van de middelbare school.
De jongvolwassenen kunnen vanuit de jeugd doorstromen en gewoon meespelen
met de andere leden na 20:00.
Wil jij graag een keer GRATIS meedoen??
Denk jij te kunnen winnen van de trainers of wil je dit leren???
Kom dan langs op 3 oktober, 17 oktober en/of 31 oktober 2014.
Als je het leuk vind om lid te worden dan hoeven je ouders pas te betalen vanaf
november 2014! Oktober is GRATIS en wij vinden het heel leuk om jullie te
leren tafeltennissen dus kom geheel vrijblijvend meedoen!
Henk Huyzer
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Data jeugdtraining 2014 (even weken):

3 oktober 2014

14 november 2014

17 oktober 2014

28 november 2014

31 oktober 2014

12 december 2014
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TAFELTENNIS EN WERELDPOLITIEK.
Pingpongende hippie
Glenn Cowan ging in 1971 naar China als een
onbekende, een jongeman bij wie de vrouwen en de
marihuana definitief zijn liefde voor het tafeltennis
hadden geënterd. Sinds zijn dood, enkele jaren
voordien, was hij van een sportjongen veranderd in
een hippie, die experimenteerde met drugs en sneller
versleet dan sportsokken.
Ooit was hij een reusachtig talent geweest, voor
Amerikaanse begrippen dan. Dat er achter dat
ondoordringbare gordijn van bamboe duizenden
jongetjes dag in, dag uit op een volstrekt ander
niveau aan pingpong deden, daarvan was men zich in
Amerika destijds nog maar nauwelijks bewust.
Cowan is een beroemdheid
Volgens de verhalen is het Mao Zedong zelf die Glenn Cowan en
zijn teamgenoten heeft uitgenodigd voor een
demonstratietoernooi. Het is 1971, de Koude Oorlog was op
haar hoogtepunt en de gevechten in Vietnam winnen nog iedere
dag aan grimmigheid.
Cowan en zijn teammaats zijn beroemdheden in China.
Wanneer ze de straat opgaan, worden ze op de voet gevolgd
door honderden fans, die niets liever willen dan hen even
aanraken. Wanneer Cowan speelt, draagt hij een karakteristieke
rode hoofdband en zijn Let it be-shirt.
En dan volgt die foto, die foto die de wereld rondgaat.
Glenn Cowan, die als een blowende hippie-sporter naar China was vertrokken,
keert in Amerika terug als een politieke held, iemand die de wereld een beetje
veranderd heeft. Amerikaanse kranten schrijven van de Ping Pong Diplomatie en
over Cowan als een man met invloed op de wereldpolitiek.
MGM
Het probleem is: Glenn Cowan gelooft dat. Hij meldt zich openlijk
als de ideale mediator voor een gesprek tussen de Chinese
premier Zhou Enlai en Richard Nixon. Tegelijk beseft hij dat dit
het moment is om zijn roem te gelde te maken: hij brengt een
instructieboekje uit, een pilot voor een tv-programma (nooit
uitgezonden) en reist braderieën en kermissen af.
Even, heel even, is hij de rockster die hij altijd al wilde zijn.
Al gauw droogt de bron op, sneller dan verwacht. Cowan stopt
met tafeltennis en wordt docent, maar die carrièremove lost zijn
problemen niet op: hij hervat zijn druggebruik. Bij een concert van de Rolling
Stones roept hij de hele avond dat hij een intense verbintenis met Mick Jagger
voelt. Volgens Cowan staan de letters MGM niet voor niets voor Mao, Glenn en
Mick.
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Vervolg: tafeltennis en wereldpolitiek.

Schizofreen
Wanneer hij bij een psychiater belandt, is de diagnose al snel gemaakt: Glenn
Cowan is schizofreen. Hij is geen politieke held, hij is een patiënt.
De buitensporige opwinding die gepaard gaat met zijn manische periodes wordt
zijn hart uiteindelijk teveel: Cowan sterft op 6 april 2004, 52 jaar oud. De
banden met China worden langzaam maar zeker een beetje aangehaald, maar de
Ping Pong Diplomatie is al lang voor zijn belangrijkste vertegenwoordiger een
stille dood gestorven.
Redactie.

Het

moment van het 3de kwartaal 2014.
Dit mini bericht stond in het Kontakt van
25 september j.l.
De prestatie van Ruud Muilwijk om Wen
Dong te verslaan, in de voorjaarscompetitie
nog 3de klasse spelend, verdient het MTTV
(spel)moment van het 3de kwartaal te zijn.
Redactie.

VOORKOM DIEFSTAL
(herhaling)

Iedereen weet, dat als je waardevolle spullen in de
kleedkamer achterlaat, je het risico loopt dat ze
gestolen kunnen worden. Wat is makkelijker voor de dief om even in de
kleedkamer te gaan shoppen terwijl iedereen aan het tafeltennissen is!
Geef en gun ze die kans niet!
Neem je portemonnee, horloge of ander waardevolle spullen mee de sporthal in
zodat je er zicht op blijft houden. Een veiliger gevoel.
Mocht je toevallig een verdacht persoon in de kleedkamer zien waarschuw dan
direct het personeel van de Linde. Zij weten
hoe te handelen.
Namens:
exploitant van de Linde in samenwerking
met MTTV.
P.S.
Dieven kunnen behalve in streepshirts ook
in trainingspak of spijkerbroek
rondlopen.
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(KLEEDKAMER)

tafeltennisvereniging Meerkerk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1.
Naam en zetel.
De vereniging draagt de naam: Tafeltennisvereniging Meerkerk en wordt bij afkorting aangeduid met MTTV. Zij is gevestigd te Meerkerk.
Artikel 2.
Vergadering en besluitvorming van het bestuur.
Het algemeen bestuur vergadert minstens 5 maal per jaar.
Besluiten kunnen alleen genomen worden indien 3/4 gedeelte van het bestuur
aanwezig is.
Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de
stemmen wordt, indien een of meerdere bestuursleden zulks verlangen, het
desbetreffende punt voor de eerstvolgende vergadering opnieuw op de agenda
geplaatst (slechts eenmaal), anders is het voorstel verworpen. Over punten welke
niet op de agenda voorkomen kan slechts definitief worden beslist indien de vergadering voltallig is.
Artikel 3.
Vergadering en besluitvorming dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur vergadert tenminste 2 maal per jaar en verder indien een van
de leden dit wenst. Besluiten worden alleen in een voltallige DB-vergadering
genomen met algemene stemmen. Indien het inzicht van een der DB-bestuursleden afwijkt, kan deze verlangen dat het betreffende punt op de agenda voor de
eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur wordt geplaatst en dat
daarover in het algemeen bestuur wordt beslist.
Artikel 4.
Taken van de voorzitter
a.
Het behartigen van de algemene belangen van de vereniging.
b.
Het leiden van alle vergaderingen.
c.
Het onderhouden en bevorderen van externe contacten.
Artikel 5.
Taken van de secretaris
a.
Het maken van notulen van alle voorkomende vergaderingen.
b.
Het bijhouden van het verenigingsarchief.
c.
Het bijhouden van het ledenregister.
d.
Het verzenden van uitnodigingen, agenda's en dergelijke.
e.
Het onderhouden van schriftelijke contacten tezamen met de voorzitter.
f.
Het maken en bijhouden van een rooster van aftreden van bestuursleden.
g.
Er op toezien dat de besluiten die genomen worden niet in strijd zijn met
statuten en/of huishoudelijk reglement.
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Artikel 6.
Taken van de penningmeester
a.
Het bijhouden van een ledenadministratie.
b.
Zorg dragen voor de inning van de contributie.
c.
Het volledig bijhouden van de inkomsten en uitgaven van de vereniging.
d.
Bij elke algemene bestuursvergadering overzicht geven van de financiële
situatie van de vereniging.
e.
Ten alle tijden verantwoording kunnen afleggen in het dagelijks bestuur.
f.
Het verrichten van betalingen.
g.
Voor bedragen boven fl. 300,- is toestemming van het DB nodig, uitgezonderd
die betalingen die rechtstreeks voortvloeien uit de besluiten die genomen zijn
in de algemene bestuursvergadering.
h.
Andere DB-leden kunnen uitsluitend geld opnemen van de verenigingsrekening met toestemming van de penningmeester.
i.
Het verzorgen van het financiële archief.
Artikel 7.
Plaatsvervangende bestuursleden
Plaatsvervangende bestuursleden vervullen de hen opgelegde taak en zijn verplicht
zich te houden aan de statuten en de artikelen in het huishoudelijk reglement.
Er zijn plaatsvervangende bestuursleden voor de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester.
Artikel 8.
Rooster van aftreden
Met inachtneming van artikel 11.2 van de statuten treedt elk bestuurslid uiterlijk
drie jaar na zijn benoeming af. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in. Het navolgende rooster wordt gehanteerd:

enz.

1e jaar:
2e jaar:
3e jaar:

voorzitter en een lid/leden
penningmeester en een lid/leden
secretaris en een lid/leden

Artikel 9.
Commissies
Alle commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. De
verantwoordelijkheid ligt ten alle tijden bij het algemeen bestuur. Commissies
kunnen uitsluitend door het algemeen bestuur worden ingesteld en opgeheven.
Als het algemeen bestuur dat nodig acht brengt een commissie schriftelijk verslag
uit aan de secretaris, welk verslag in de algemene bestuursvergadering wordt
behandeld.
Artikel 10.
Indeling in juniorleden en seniorleden
a.
Juniorleden zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18
jaar nog niet hebben bereikt.
b.
Seniorleden zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18
jaar hebben bereikt.
c.
De minimumleeftijd is 8 jaar.
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Artikel 11.
Aanmelden en opzeggen
a.
Opzeggen en aanmelden dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris.
b.
Leden jonger dan 18 jaar behoeven tevens een handtekening van de ouder/verzorger/voogd op het inschrijfformulier.
c.
Het algemeen bestuur beslist of het lidmaatschap wordt geweigerd indien
grondige redenen aanwezig zijn.
Bij afwijzing volgt schriftelijk bericht aan de betrokkene met redenen
omkleed.
d.
Schorsen en/of ontzetten uit het lidmaatschap kan door het algemeen bestuur
geschieden, redenen hiervoor: niet nakomen van de financiële verplichtingen,
niet nakomen van competitieverplichtingen, wangedrag.
e.
De betrokkene in punt c en d heeft het recht een beroep te doen op de
algemene ledenvergadering.
N.B. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per 31-12 van het kalenderjaar geschieden.
Artikel 12.
Verzekering
De vereniging is niet aansprakelijk voor de door leden aangerichte schade of
ondervonden schade tenzij deze wordt gedekt door de verzekeringen van de
vereniging.
Artikel 13.
Algemene bepalingen
a.
Boetes opgelegd door de NTTB worden door de leden zelf betaald. Alleen in
bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een lid kan hiertoe een
verzoek indienen bij het algemeen bestuur. In dat geval beslist het algemeen
bestuur of de boete door de vereniging wordt betaald.
b.
Het dragen van sportkleding is verplicht.
c.
Leden die competitie spelen dienen de voorgeschreven clubkleding te dragen.
d.
Juniorleden spelen onder toezicht
e.
Leden zullen zorgvuldig omgaan met het materiaal van de vereniging.
f.
De wijze van inning van de door de leden verschuldigde contributie en/of
competitiegelden wordt door de penningmeester bepaald. Op het
inschrijfformulier is aangegeven hoe dit dient te geschieden.
Artikel 14.
De in dit huishoudelijk reglement gestelde artikelen kunnen bij besluit van de
algemene ledenvergadering worden gewijzigd.
Dit huishoudelijk reglement wordt aan alle leden ter beschikking gesteld.

High Tec tegenstander.
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Spelers:
Gerard van Buuren(aanvoerder), Ruud Muilwijk, Jan
van Duijn en Piet Copier
Klasse/Poule:
4e klasse/Poule A
Speelavond:
Woensdag

MTTV1 – Merwestad2
Na een aantal seizoenen Merwestad1 te hebben bestreden beginnen we het
nieuwe seizoen tegen het voor ons relatief onbekende Merwestad2. Piet heeft de
eerste weken van de competitie nog geen tijd voor ons, zodat Ruud, Gerard en
Jan redelijk onvoorbereid de nieuwe competitie aanvangen.
Jan doet dit weer een keer met nieuw rubber op de plank (lange noppen deze
keer) en verliest de eerste wedstrijd van het seizoen redelijk kansloos. Zal wel
aan het rubber liggen waar nauwelijks mee gespeeld was is de eerste gedachte.
De volgende wedstrijden werden dan ook met het “oude” bat gespeeld. Gerard
wint vervolgens de 2e partij, Ruud de derde en een gewonnen dubbel van Gerard
en Jan leidt tot een lekkere ruststand van 3-1; we zijn wel eens slechter
begonnen………
Na de pauze blijkt dat de eerste verliespartij toch een andere oorzaak had dan
eerder gedacht; ook Gerard en Ruud verliezen van deze tegenstander, die dus
‘gewoon’ goed blijkt te zijn. De andere partijen worden gewonnen, wat een
uiteindelijk 7-3 resultaat geeft. Vol vertrouwen gaan we volgende week richting
Hoornaar!
HTV1 – MTTV1
De tweede wedstrijd van de najaar competitie, lekker dichtbij naar
Hoornaar.
Vanavond spelen we tegen: Kees Bresser, Bas Klop en Wen Dong.
Wij spelen net als vorige week met Jan Gerard en Ruud.
Bij het inspelen merkten wij op dat het balletje waarschijnlijk
kapot was, dat was dus niet zo, want zij speelden al met de nieuwe plastic
ballen! Buiten het geluid, niks mis mee. In het spel merk je er weinig van.
Jan begint tegen Bas, een jonge speler die weinig sociaal is opgevoed! Na al de
nodige netballen tegen gehad te hebben en Jan zich al duidelijk ergerde aan het
uit blijven van sorry, liet Jan duidelijk geïrriteerd de laatste set maar lopen.
Ruud tegen Kees, verlies in vieren. Waarbij Ruud na de wedstrijd aan moest
horen dat Kees nog een kunstknie heeft ook.
Gerard tegen Wen, een Chinees die met de pen-greep speelt. En die daar goed
mee overweg kan. Gerard verliest in vijven, maar had zeker kans om te winnen.
Na de dubbel in drieën verloren te hebben, gaan we de rust in met 4-0
achterstand!
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Om een lang verhaal kort te maken, alleen Ruud wist nog 1 punt binnen te halen
tegen Wen. De vijfde set kwam hij met 10-7 achter maar wist met 12-10 te
winnen. Volgens Wen kwam dat door zijn noppen waar hij niet mee overweg
kon. Gaan die noppen batjes van ons dan toch wat opleveren??
Met 9-1 verliezen is niet best, maar wij troosten ons met de gedachte dat dit
team toch wel erg goed is en uit de derde klasse is gedegradeerd.
Na afloop ging Bas gelijk naar huis, dus hebben we in de kantine nog gezellig
met elkaar, nog een sapje en een biertje gedronken!
Ruud Muilwijk

Is dit de toekomst:
spelen met een “geprogrammeerd” batje.

Tafeltennis op wereld niveau.

Ook Michelle Obama heeft
plezier in het tafeltennissen.

Tafeltennis: een sport voor mannen, vrouwen, jongens en meisjes!
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Spelers:
Jarno Stuij(aanvoerder), Stef van de Bilt, Wim van
de Bilt en Jeroen Peek
Klasse/poule:
4de klasse/poule B
Speelavond:
Vrijdag

Sliedrecht Sport 4 - MTTV2
10-0
We mogen het weer in de 4e klasse proberen na het mooie kampioenschap van
vorig seizoen, maar zoals het spreekwoord leert, in het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zo togen Stef , Wim en Jarno
maandagavond naar Sliedrecht. Daar aangekomen troffen we een gedegen 4e
klasser met Willem Verhoef, Richard Moerkerke en Michel Tent.
Jarno beet het spits af tegen Michel en maakte er een mooie wedstrijd van, hij
zat er direct lekker in, maar verloor steeds nipt met 2 punten verschil. Stef beet
zich vast in Willem en ook dit ging goed gelijk op, maar weer hetzelfde beeld, op
het eind nam Willem net de overhand. Wim begon sterk tegen Richard en won de
1e game, maar Richard stelde zich steeds beter op het spel in en ging toch soepel
naar de winst. Het dubbel Jarno/Wim alweer hetzelfde laken en pak en zo
stonden we met de pauze op 4-0 achter.
Maar hoe we het in het vervolg ook probeerden en hoe leuk we best veel games
ook meededen, het was het steeds net niet en dan zie je het naar het einde toe
al aankomen, toch zeker niet helemaal naar Sliedrecht gereisd om met 10-0 te
verliezen. Maar ja hoor, het gebeurde wel en zo
worden we direct al heel hard op de feiten gedrukt.
Door de kleine poule van 5 teams maar 8 wedstrijden
en dan de 1e wedstrijd geen punten halen, het
degradatiespook meldt zich al direct. Zeker als we
horen dat Sliedrecht de wedstrijd ervoor, in de ronde
dat wij vrij waren zelf met 7-3 van gedegradeerde 3e
klasser TTVA had verloren. Zodoende zal de volgende
wedstrijd tegen mede-promovendus Papendrecht
direct het duel van de waarheid worden.
Gelukkig maakte het ophalen van menig anekdote uit het verleden na afloop toch
nog veel goed.
Jarno Stuij
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Inspirerend artikel voor tennis- en tafeltennis spelers.
Tegenstellingen
Mooi zomerweer, ik heb mijn Eindhovense krant geruild met
mijn buurman voor het Algemeen Dagblad en heb daarin net
de afgrijselijke “quotes” van Michael Boogerd gelezen waarin
hij zijn blazoen tracht op te poetsen met de etappewinst van
de jonge Pieter Weening in de Tour de France. Volgens
Boogerd ook dankzij zijn tips. Zoals altijd slap gelul, waar je
doodziek van wordt !
Lex Karamoy (1925 - 2012)
Karamoy was de eerste die op de tennisbaan als een tafeltennisser ballen met
top en backspin speelde.
En dan opeens midden in de sportuitgave twee pagina’s over de nu 80-jarige Lex
Karamoy, in de vijftiger jaren tafeltennisspeler van het Leidse Scylla. De man die als
eerste wellicht op de tennisbaan speelde als een tafeltennisser met top- en backspin,
vanaf de baseline zijn tegenstanders er uit spelend vaak met hele slimme stopballetjes.
Drie keer tenniskampioen van Nederland en dat in de tijd van grootheden als Wilton en
Van Swol ! Schitterend nu zijn de uitspraken (niks quotes, wat zijn dat ?) van
Karamoy: Bij tennissen na een foutserve opnieuw mogen serveren, flauwekul als je het
lef hebt hard te meppen moet je ook de misser accepteren, fout is fout, zo maken ze
van het spel trouwens nog wat meer kledder boem ! Een goede passeerlob mag je toch
ook niet overdoen Ach, arme jongen, mis, doe het nog maar een keer over!. Deuce?
Een winnende slag telt voor de partij !
Wat een tegenstelling tot al dat gedaas van al die eendagsvliegen in de sport, wat een
verademing weer eens een echte sportman aan het woord te hebben, zonder poespas
zijn mening geven en de spijker op zijn kop slaan.
Als tachtigjarige tovert Karamoy nog steeds met de bal, net als vroeger een bal met
effect over het net backspinnen zodat de bal onaangeroerd weer terug komt over het
net. Het is lachen, je raakt snelheid en reactievermogen kwijt,maar techniek verlies je
niet.
Deze nog even aangehaald van zijn clubgenoot in Scylla, Gerard Bakker, in een aantal
opzichten een tegenhanger van Lex Karamoy. Bakker zag hem langdurig trainen op de
kantbal. In de partij zei volgens hem Karamoy eens bij de stand 16-16 Sorry hoor,
maar ik ga nu even een kantbal slaan ! En vervolgens spatte de mazzelbal van de rand
van de tafel. Daarna Karamoy weer Een beetje lullig misschien, maar ik vertrouw het
nog niet, ik sla nog een kantbal ! En weer raak!
Ik bewaar deze twee pagina’s uit de sportbijlage van het A.D. En midden in de zomer
voel ik de adrenaline werken , een lekker spanning gevend gevoel, een prikkeling om in
september weer achter de tafel te staan en dan met iets van dezelfde mentaliteit en
hetzelfde spelplezier van deze tachtigjarige voor het zoveelste seizoen mijn sport te
beleven. Wat een inspiratie!
Ik wens hetzelfde aan alle MTTV-ers toe(redactie) !
Redactie.
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Spelers:
Wim de Vries(aanvoerder), Theo Vogelaars, Lex Tump en
Teunis Buijzer
Klasse/poule:
5de klasse/poule C
Speelavond:
Vrijdag

MTTV 3 - Talani 4.
Zonder of nauwelijks een bal aangeraakt te hebben begonnen wij aan onze 1ste
competitiewedstrijd tegen Jan Bel, Bibi Terlouw en Marianne Westhoek. Bij deze
spelers weet je het maar nooit.
Wim en Jan mochten de najaarscompetitie 2014 openen. Het was duidelijk wennen. De
1ste game ging moeizaam met 14-12 naar Wim. Daarna een betere 11-8. Met 2-0
voorstaan is nooit een sterk punt van Wim geweest dus verloor hij de 3de met 6-11.
Inmiddels toch op stoom gekomen wist Wim na een grote achterstand de 4de game
toch met 13-11 te winnen. De kop was er af en het 1ste wedstrijdpunt binnen.
Theo had aan Marianne een lastige tegenstander. Met 2x een 11-8 stand leek er in 1ste
instantie geen vuiltje aan de lucht. Daarna ging het beduidend minder. Theo kreeg
geen vat op het zeer vaste en degelijke spel van zijn opponent. Met 6-11 en 4-11 was
hij duidelijk de mindere. Marianne groeide nog meer in haar spel zodat Theo in de 5de
game kansloos met 5-11ten onder ging.
Lex en Bibi waren in de 3de partij zeer aan elkaar gewaagd. Bibi begon sterk en won
haar 1ste game met 11-13. Lex herpakte zich met 11-5 waarna Bibi met 9-11 sterk
terugkwam. Lex was hier kennelijk niet van onder de indruk en won de 4de met 11-5.
De 5de game ging goed gelijk op en Lex maakte het met 11-9 uit.
Het dubbel duo Wim/Theo had het tegen Jan/Marianne niet echt moeilijk. Met 1210,11-2, 8-11 en 11-6 was de min of meer vlakke partij afgelopen.
Na de thee moesten Theo en Jan aan de bak. Het werd een grillige wedstrijd. Jan won
met 11-9 waarna Theo hem met 11-1 alle hoeken liet zien. Daarna 11-6 voor Theo en
vervolgens 11-7 voor Jan. Je zou verwachten dat de 5de game wel gelijk op zou gaan
maar nee hoor. Theo was warm gedraaid en won met 11-4.
Wim had deze keer weinig moeite tegen zijn “angstgegner” Bibi. Met de gamestanden
11-3,10-12, 11-8 en 11-5 was er “kein angst” geweest.
Lex had met zijn bekende prikstijl geen kind aan Marianne. Met 12-10,13-11 en 11-3
was de partij snel klaar. Werd ook tijd want de klok stond toen al op 22.45 uur.
Bij Theo was tegen Bibi het kaarsje kennelijk uit gegaan. Hij verloor met 6-11 en 7-11
en na een opleving met 13-15. Een opmerkelijke dip.
Lex had vervolgens geen moeite met Jan Na 7-11 en 11-8, een toch nog spannende
16-14 en vervolgens een beheerste 11-7 was de winst binnen.
Wim had tegen Marianne weinig in te brengen. Zelden vertoond maar met 11- 13, 8-11
en 9-11 verloor hij dik. Een knappe partij van Marianne(of een slechte van Wim).
De 7-3 winst was een mooie start van de competitie.
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Dordrecht 6 – MTTV 3.
In het Dordrecht team speelde Bauke Tuinier, Annelies Een
“degelijk” team. Bij ons viel Richard in voor Theo. Het zou, zo
dachten wij, wel een gelijk spel kunnen worden.
Na 3 partijen zagen we de bui al hangen.
Wim verloor met 11-6, 11-6 en 11-7 van Bauke.
Lex deed het iets beter maar verloor in 4 games(11-8, 13-11, 511 en 11-6) van Annelies.
Richard had weinig in te brengen tegen Henk: 11-2, 11-6 en 11-7.
Het dubbel zou mogelijk een kantelpunt kunnen worden. Lex/Wim en Bauke/Henk
speelden eigenlijk een grillige wedstrijd. Na 9-11 voor ons gingen we in de 2de met 113 en 3de met 11-4 de mist in. Het herstel kwam net op tijd. Winst met 11-8 en 11-9.
Na de thee begon Wim sterk tegen Annelies. Het waren 2 krappe 13-11 games. Daarna
ging het behoorlijk bergafwaarts. Met 2 x 11-7 en 11-8 was de voorsprong volledig
verdwenen.
De grote verrassing was de knappe overwinning van Richard op Annelies. Met kort en
snel spel wist hij in no time de 6-11, 10-12 en 8-11 de partij naar zich toe te trekken.
Een prima invalbeurt.
Wim was kansloos tegen Henk. Een sluimerende “tennis ellenboog” sloeg toe. De
gamestanden 11-4, 11-4 en 11-2 spreken voor zich. Voorlopig geen tafeltennis meer
voor Wim.
Lex deed tegen Bauke nog een uiterste poging een punt te behalen. Hij begon met 811 om vervolgens 12-10 te scoren. Daarna deden beiden aan “angsthazerij” waardoor
het uiteindelijk 18-16 voor Bauke werd. Ook de laatste verloor Lex maar nu met 11-8.
Dank aan onze invaller Richard die nog een persoonlijk wedstrijdpunt voor ons team
wist te pakken.
Het verlies met 2-8 dreunde nog tijdens de 3de helft behoorlijk na.
PR man team 3
Wim de Vries

“Ga links af” zal de dame van de
navigatie gezegd hebben.
navgi
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ELAR Tafeltennistoernooi 2014
Meerkerk
Zaterdag 18 oktober 2014
Accommodatie:

Sporthal “De Linde” Lindenstraat 1, 4231 DT Meerkerk (tel. 0183-352734).

Organisatie:

Tafeltennisvereniging MTTV Meerkerk.

Informatie:

E-mail: najaarstoernooi@mttvmeerkerk.nl
Website: www.mttvmeerkerk.nl

Toernooileider:

Richard de Rijk

Bondsvertegenwoordiger:

Niet van toepassing.

Sponsoring:

Hoofdsponsor: Verkeersschool ELAR Lexmond
Subsponsors: kastenGIGANT.nl, UNIVÉ Verzekeringen, Pro3con Sportprijzen & SVR

Meerkerk.
Aanvang:

Het toernooi begint om ca. 9.15 uur (zaal open 8.30 uur, melden uiterlijk 9.00 uur).

Einde:

De prijsuitreiking zal plaatsvinden direct na het toernooi om ca 17.15 uur.

Deelname:

Deelname staat open voor alle senioren (m/v) en junioren (m/v) van de afdeling West en
voor alle senioren (m/v) en junioren (m/v) van de verenigingen die een uitnodiging hebben
ontvangen.

Tafels:

Er wordt op maximaal 13 tafels gespeeld.

Ballen:

Er wordt gespeeld met door de NTTB goedgekeurde 40mm ballen.

Deelnemers:

Er kunnen maximaal 72 spelers deelnemen.

Inschrijving:

Bij inschrijving dienen de volgende gegevens vermeld te worden: naam, bondsnummer en
geboortedatum. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn inschrijving.

Klassenindeling:

Afhankelijk van sterkte wordt men in een bepaalde toernooiklasse ingedeeld. Hierbij maken
we gebruik van de persoonlijke ratings zoals ze door de NTTB bepaald worden. (Deze
toernooiklasse komt niet overeen met de competitieklasse en is afhankelijk van het aantal
deelnemers).

Speelwijze:

Er wordt gespeeld volgens het zgn. “Zwitsers systeem”. Dit betekent dat alle senioren in
dezelfde grote poule komen te zitten en alle junioren ook. Je kunt in principe dus iedereen
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tegen komen. Uiteraard wordt wel rekening gehouden met de speelsterkte, maar als je goed
presteert op het toernooi, krijg je vanzelf sterkere tegenstanders en dus interessantere
wedstrijden. Omgekeerd als je wat minder presteert, krijg je wat zwakkere tegenstanders,
zodat er toch voldoende spelplezier blijft. Met dit systeem spelen we een aantal ronden,
waarbij iedereen dus evenveel moet spelen. Je bent dus nooit na een paar wedstrijden al
uitgespeeld. Na deze ronden “Zwitsers” worden er per toernooiklasse nog finalewedstrijden
gespeeld.
Legitimatie:

Elke deelnemer dient bij inschrijving en deelname in het bezit te zijn van een geldige
legitimatie, zoals bedoeld in artikel 23 van het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB.

Inschrijfadres:

Inschrijving uitsluitend via het officiële inschrijfformulier naar het volgende E-mail adres:
najaarstoernooi@mttvmeerkerk.nl o.v.v. Tafeltennistoernooi MTTV Meerkerk 2014.

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld bedraagt voor senioren en voor junioren € 5,00 pp.

Betaling:

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de inschrijving overgemaakt te worden op rekening
3413.14.099 t.n.v. MTTV Meerkerk o.v.v. Tafeltennistoernooi MTTV 2014 en
verenigingsnaam. Contant betalen op de toernooi dag is niet mogelijk!

Inschrijfformulieren:

Aan het (wedstrijd) secretariaat van uw vereniging zijn de inschrijfformulieren per email
verzonden. Ook zijn ze te downloaden via onze website: www.mttvmeerkerk.nl
De inschrijving dient uitsluitend met deze formulieren te geschieden.

Sluitingsdatum:

De inschrijving sluit op 12 oktober 2014 of zodra het maximum aantal inschrijvingen is
bereikt.

Bevestiging:

De bevestiging van inschrijving van deelnemers van uw vereniging worden verzonden naar
het op het inschrijfformulier opgegeven e-mailadres.

Prijzen:

Er zijn 2 prijzen per toernooiklasse te winnen.

Speelruimte:

Binnen de aangegeven loopzones is het voor bezoekers zonder schoenen toegestaan de
speelruimte gratis te betreden.

Sportkleding:

Het dragen van door de NTTB goedgekeurde sportkleding is verplicht. Sportschoenen met
donkere zolen en straatschoeisel zijn in de zaal verboden.

Kantine:

Bij de speelruimte is een kantine aanwezig waar de meest uiteenlopende dranken en
etenswaren te verkrijgen zijn. Het is verboden te eten en/of te drinken in de speelruimte.

Roken:

In alle ruimtes van sporthal “De Linde” is roken verboden.

Lijmen:

Conform de richtlijnen van de NTTB is lijmen verboden.

Bepalingen:

De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het toernooi- en
wedstrijdreglement van de NTTB.

Bijlagen:

Inschrijfformulieren en aankondigingsposter.
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Spelers:
René Vermeer(aanvoerder), Richard de Rijk, Truus de Goeij
en Arie Verduin
Klasse/poule:
5de klasse/poule B
Speelavond:
Woensdag

MTTV 4 – Lekpongers 2
Woensdag 10 september, de eerste competitiewedstrijd van de najaarscompetitie
2014. Verleden jaar was dit ook de eerste wedstrijd van het seizoen, welke we toen
met 6-4 wonnen. De eerste wedstrijd, René tegen Wim Veenvliet, wist René
betrekkelijk eenvoudig in 3 games te winnen. Daarna Arie tegen Erik Mulckhuyse, zoals
bijna altijd een spannende gelijk opgaande wedstrijd. Na 5 games met uitslagen van
enkel 11-9 of 11-8 was het uiteindelijk……….Erik die aan het langste eind trok. Toen
was het de beurt aan Richard en Gerrit Molenaar, een wedstrijd die redelijk gelijk op
ging maar waarin Richard in elke game net iets tekort kwam.
Daarna het dubbel van Arie/René tegen Wim/Erik. Wij wonnen de eerste met 11-7,
maar na enige coaching door Gerrit wonnen Wim en Erik de volgende 3 games. Dus
met een 1-3 achterstand naar “de thee”. Arie won zijn partij tegen Wim ook
overtuigend in 3 games. René tegen Gerrit werd een leuke wedstrijd. René verloor de
eerste 2 games, waarvan de laatste zelfs met 3-11, dus eigenlijk leek het al een
verloren partij. Daarna draaide de wedstrijd om en won René de drie daaropvolgende
spannende games, waarvan de laatste met 14-12. Dus stond het weer 3-3 in deze
wedstrijd en zouden we nog net als verleden jaar onze eerste wedstrijd kunnen
winnen. Maar dat liep net even anders. Richard en René waren beide niet opgewassen
tegen Erik, Arie verloor van Gerrit. Maar gelukkig wist Richard tussendoor nog wel van
Wim te winnen. Dus verloren we deze wedstrijd met 4-6. Daarna nog even wat
gedronken met onze gasten uit Ameide, over de feestweek gebabbeld en het seizoen is
begonnen.
Dordrecht 5 – MTTV 4
Donderdag 18 september onze 2e wedstrijd. Dit keer tegen Dordrecht 5 met Michel de
Koning, Gijs Wapperom en John v/d Muijssenberg. De eerste wedstrijd, Michel tegen
Truus. Een wedstrijd waarin Truus steeds beter in haar spel komt, maar helaas toch in
3 games verliest. Daarna Gijs tegen Arie. Een spannende wedstrijd die Arie na met 2-1
achter te hebben gestaan met 2-3 weet te winnen.
John tegen René lijkt wel een
herhaling van de vorige partij, ook een 1-2 achterstand maar toch nog een 2-3 winst.
Het dubbel tussen Michel/Gijs en Arie/Truus wordt helaas ook in deze wedstrijd weer
verloren. Hier moeten we maar eens iets meer op gaan trainen…… misschien. Dus thee
drinken bij een 2-2 ruststand. Na de thee Gijs tegen Truus een mooie wedstrijd die
Truus met geduldig spel in 5 games weet te winnen. Dan Michel tegen René, hier zullen
we niet teveel ruimte aan verspillen. 3-0. Arie weet daarna zijn wedstrijd tegen John
ook weer in 5 games te winnen. De 4e 5 games wedstrijd van deze avond, en ook de 4e
die we winnen. We staan inmiddels met 3-4 voor, zal dit de eerste wedstrijd worden
die we dit seizoen gaan winnen? Helaas verliezen we hierna alle 3 onze laatste
wedstrijd in 4 of 5 games en verliezen we dus ook de wedstrijd met 6-4. Inmiddels is
het bijna 12 uur door al die 5 games wedstrijden. Ook hier ons verdriet nog even
weggedronken en daarna weer richting Meerkerk.
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Vervolg: wedstrijdverslag najaarscompetitie team 4.

MTTV 4 - Papendrecht 10.
Dit wordt weer een zware klus. Onze tegenstanders zijn Henk Vermeij, Johan Deumer
en Jan van Dalen. Drie oude rotten die al jaren tafeltennissen en op en neer gaan
tussen de vijfde en de vierde klasse. Voor MTTV spelen Arie, Richard en Truus.
Arie begint tegen Henk en het is gelijk spannend. Een vijfsetter met minimale
verschillen maar jammer genoeg gaat de winst naar Henk. Dan Truus tegen Johan,
eerste set net verloren met 12-14 en de andere twee gaan met grotere verschillen
naar Johan. Richard tegen Jan, Richard komt tot 4 sets, mooie set uitslagen maar
geen winst. Dubbel Arie/Truus tegen Henk en Johan. Het loopt al beter dan vorige
week maar ook deze gaat in vieren verloren.
Dan maar even een pauze, misschien helpt dat. Truus tegen Henk, heel spannend
maar in de vierde set geeft Truus een voorsprong van 7-1 uit handen. Da’s niet slim en
dan win je ook niet. Arie tegen Jan, weer 4 sets maar weer niet voor ons. Richard
tegen Johan, weer 4, weer niet voor ons. We spelen mooie wedstrijden maar halen er
geen punten mee. Truus tegen Jan. Truus heeft helemaal niets in
te brengen. Dan Richard tegen Henk en dan gebeurt het Richard
wint gewoon met 3-0. Alles loopt goed en het eerste punt is
binnen. De laatste partij Arie tegen Johan, weer heel spannend, in
de vierde set komt Arie goed terug en gelukkig wint hij ook de
vijfde.
Het is inmiddels een gezellig avond geweest, spannende partijen.
Helaas niet veel punten voor ons maar allemaal lekker gespeeld.
Truus

Meten is weten!
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