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Kopij de Polsslag uiterlijk 21 juni 2013 inleveren bij de redactie of per e-mail
naar: red_polsslag@hotmail.com
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Meerkerkse Tafeltennis Vereniging MTTV.
Opgericht 10 juni1982.
Voorzitter:
Jeroen Peek
W. van Haeftenstraat 26
4133 JB Vianen
tel
: 0347-373044
e mail : voorzitter@mttvmeerkerk.nl

Secretaris:
Truus de Goeij
Patrijs 13
4231 EG Meerkerk
tel
: 0183-252159
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

4

4231
4231
4205
4231
4145

AM
CA
PB
AT
ND

Meerkerk
Meerkerk
Gorinchem
Meerkerk
Schoonrewoerd

Adverteerders in alfabetische volgorde:
Astra
toerkoop reisbureau
Autofood Meerkerk
tankstation
Bovekerk
feestzaal en evenementen
Brughuis, het kleine
eeterij
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
Jong de
timmer- en bouwbedrijf
Koenders
automatisering
Leeden van der
tweewielers
Linde de,
dorpshuis zalen voor feesten, etc.
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
Meerkerk
Meerkerk
Lexmond
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Kedichem
Meerkerk
Leerbroek
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk

Onderstaande adverteerders hebben hun advertentie opgezegd:
Teus Overgauw, Meerkerk, Dier en Tuin(van Zandwijk), Meerkerk, RABO Bank, VianenMeerkerk, Mulckhuijse, Meerkerk, Zwijnenburg, Meerkerk en Panco, Noordeloos.
Namens de redactie willen wij hen hartelijk bedanken voor de jarenlange steun aan MTTV.
Hopelijk mogen wij in de toekomst weer eens langskomen voor een advertentie in de
Polsslag.
De advertenties worden in zwart afgedrukt. Voor de digitale publicatie kunnen de
advertenties in kleur worden opgenomen.
Heeft u interesse:
stuur dan een originele liefst digitale versie van de advertentie naar de redactie of neem
contact op met Wim de Vries.

Koop of informeer bij onze adverteerders!
Kopij uiterlijk 21 juni 2013 inleveren bij de redactie
of per e-mail naar: red_polsslag@hotmail.com
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De voorzitter schrijft………………..
Beste allemaal,
Voor jullie ligt al weer de voorjaarseditie van Polsslag in 2013. We zijn
er met z’n allen aan de lente toe denk ik. Na de lange winter zullen
we uiteindelijk best beloond worden met wat zon en warmte.
In de persoonlijke sfeer zijn er verschillende leden waarbij het wat
minder gaat, andere krabbelen juist uit het dal. Vanaf deze plek wens ik iedereen veel
moed en sterkte toe.
De meeste van jullie weten het inmiddels wel, Daniël en Lisette hebben een prachtige
dochter gekregen. Ze heet Feline en is geboren op 7 februari. De oplettende lezer weet
meteen dat het tevens betekent dat Ruud opa geworden is. Van harte gefeliciteerd.
Verderop in deze Polsslag vinden jullie het geboortekaartje.
Het bestuur is blij dat we het dit jaar financieel waarschijnlijk net gaan redden, wat
betreft de speelavonden. Natuurlijk sluiten we onze ogen niet voor de toekomst en zal
het bestuur van jullie willen weten wat je persoonlijke voorkeur is, voor wat betreft de
speelavonden in de toekomst. Tijdens de ledenvergadering is er op een fijne manier
gepraat over de verschillende mogelijkheden en valkuilen. Een overzicht van deze
vergadering is in deze editie terug te lezen.
De inrichting van de foyer in De Linde heeft een flinke opknapbeurt gehad, wat de
sfeer ten goede komt. Met moderne meubels is het er nog aangenamer vertoeven dan
dat het al was. Een pluim voor Berry, Corita en hun team.
Verder wens ik jullie nog veel lees- en tafeltennisplezier toe!
Jeroen Peek

Steun MTTV en maak kans op mooie
(geld)prijzen(zie elders in de Polsslag).
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Agenda en evenementenkalender.
24-05-2013
24-05-2013

Clubkampioenschappen dubbel junioren
Clubkampioenschappen dubbel senioren

05-06-2013
12-06-2013
19-60-2013
26-06-2013
28-06-2013

Geen speelavond
Geen speelavond
Geen speelavond
Geen speelavond
Laatste speelavond

Onze jarigen……………………………
05-04-2013
29-04-2013

Arno de Jong
René Vermeer

Meerkerk
Meerkerk

14-05-2013
22-05-2013

Lex Tump
Teunis Buijzer

Meerkerk
Lexmond

18-06-2013

Jaimy van der Leeden

Meerkerk

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

Van de redactie………………………

De 1ste Polsslag van 2013 is uit. De lay out is wat aangepast, er is
meer beeldmateriaal gebruikt en er staan veel (wedstrijd)verslagen
in. Een goede start. De inhoud is natuurlijk sterk afhankelijk van
jullie bijdrage. De redactie rekent op jullie medewerking.
In het 1ste kwartaal 2013 is er nog steeds geen oplossing voor de
exploitatie van de Linde. Het slepend conflict tussen de gemeente en Corita en Berry
Bakker is inmiddels in de media tot “soap” benoemd. Een rechtszaak dwingt een
uitspraak af maar zal ongeacht het resultaat de onderlinge verhoudingen niet meer
kunnen herstellen. Gelukkig hebben wij er als gebruikers van de Linde tot nu toe geen
last van gehad. De redactie hoopt in de volgende Polsslag meer duidelijkheid te kunnen
geven.
De advertenties in de Polsslag zijn een belangrijke bron van inkomsten voor onze
vereniging. Helaas hebben een aantal bedrijven hebben hun advertentie om
uiteenlopende redenen opgezegd. Dit zal samen met het terugdraaien van de subsidie
een behoorlijk gat in de begroting voor 2013 en 2014 slaan. Werk aan de winkel voor
Victor Bongaards(adverteerders contacten). Misschien dat in jullie omgeving(familie,
vrienden kennissen) een bedrijf ons met een advertentie wil sponsoren. Voor tarieven
en voorwaarden kan je contact opnemen met Victor, tel. 06-46050004 of per e-mail:
vpabongaards@hotmail.com
Veel leesplezier!
Namens de redactie:
Wim de Vries
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De nieuwe samenstelling van het bestuur.
SAMENVATTING ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 21-02-2013
Aanwezig: 13 leden
Afwezig met kennisgeving: Lex Tump, Rinus Burggraaf, Ruud Muilwijk
1. Opening
De voorzitter, Jeroen Peek, opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het
bijzonder, Wim de Vries (erevoorzitter) en Theo Vogelaars en Victor Bongaards (erelid)
en Jarno Stuij (lid van verdienste). De nieuwe leden Jan van Duijn en Gerard van
Buuren en de overige aanwezige leden.
2. Notulen algemene ledenvergadering van 10-01-2012
 Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen worden goedgekeurd.
3. Mededelingen
 Daniel is vader geworden, Ruud is opa, Feline is geboren 7 februari
 Beheer van De Linde is nog onzeker. Was vooral lastig met betrekking tot het
ZSK, gelukkig alles goed verlopen.
 Subsidie gaat veranderen, wordt in 3 jaar afgebouwd naar 50%.
 Caroline (de vrouw van Richard de Rijk) ligt nog in het ziekenhuis
4. Verslag secretaris/wedstrijdsecretarissen 2012
Verslag secretaris:
 Geen opmerkingen.
Verslag wedstrijdsecretaris senioren:
 Geen opmerkingen.
Verslag wedstrijdsecretaris jeugd:
 Geen opmerkingen.
5. Financieel jaarverslag 2012
Victor licht het verslag toe.
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 De kascontrolecommissie, bestaande uit Richard de Rijk en Truus de Goeij,
heeft de penningmeester decharge verleend voor de jaarrekening van 2012.
 De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit: Lex Tump Gerard van Buuren,
reserve Jan van Duijn.
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Vervolg: SAMENVATTING ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 21-02-2013

7. Begroting 2013 / 2014
Jeroen vraagt aan Richard de Rijk om de uitleg te doen.
 Richard wil dat graag doen omdat hij ook betrokken is geweest bij het opstellen
van de begroting. Op voorhand geeft hij aan dat er volgend jaar waarschijnlijk
een contributieverhoging komt. De begroting geeft op dit moment een positief
saldo aan maar er worden ook geen reserves opgebouwd voor b.v. aankoop van
nieuwe materialen.
 Discussie over te nemen acties.
 Het bestuur gaat een enquête maken naar de leden toe hoe zij over de
verschillende avonden denken. Als er een keuze gemaakt moet worden, zeggen
ze het lidmaatschap op? Spelen ze geen competitie meer etc.
 Materiaal; tafels, er worden er vier verkocht. Kar wordt verkocht. Er blijven er
12 over.
 Wim de Vries, is er over gedacht om de jeugd op te heffen?? Gelukkig wil
niemand dit, als je geen jeugd meer hebt heeft je vereniging de langste tijd
gehad.
8. Jeugd
Henk Huijzer (jeugdsecretaris):
 Henk Vraagt aan de senioren of ze een keer op vrijdag willen komen om met de
jeugd te spelen, vooral om binding te krijgen met de vereniging. Hij gaat de
leden per mail benaderen. Henk belooft een biertje of een ander drankje voor
wie er komt.
 Hij denkt dat de jeugd niet doorgroeit omdat ze zich niet thuis voelen in de
vereniging. Seniorleden laten zich niet zien tijdens de jeugdtraining.
 Wim de Vries: organiseer maar een dubbeltoernooi, een senior samen met een
junior.
 Richard de Rijk: er is sprake van een verandering van instelling bij de jeugd.
 Theo Vogelaars: competitie spelen is beter voor de binding.
 Jeroen Peek: jeugd is snel ontevreden, wil constant bezig gehouden worden met
steeds nieuwe spelletjes.
 Jarno Stuij: Heeft het ZSK nog iets opgeleverd? Waarschijnlijk 1 à 2 nieuwe
leden.
9. Bestuursverkiezing
 Victor Bongaards aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt Victor.
Victor heeft vanaf het begin veel voor de vereniging gedaan, hij was een waardig
tegenwicht van het bestuur, heeft jaren de Polsslag verzorgd en de
adverteerders benaderd. De laatste jaren heeft hij de financiën bijgehouden.
Hartelijk dank.
 Richard de Rijk heeft zich aangemeld voor penningmeester en wordt met
algemene stemmen gekozen voor een periode van 1 jaar.
 Jeroen Peek is aftredend en opnieuw benoembaar. De vergadering stemt hier
mee in.
 Truus de Goeij loopt al een jaar stage bij het bestuur als secretaris en wordt
door de vergadering gekozen voor een periode van 2 jaar.
 De afwijkende periodes zijn noodzakelijk om het bestaande schema weer op peil
te brengen.
Vervolg: SAMENVATTING ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 21-02-2013

10. Activiteiten 2013
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 ZSK is gespeeld op 3 januari 2013
 Clubkampioenschappen senioren zijn reeds gespeeld op 9-11-16-18 januari
2013. Johnny Barten is kampioen
 Voorjaars competitie senioren is 28 januari 2013begonnen
 24 mei: Dubbelclubkampioenschappen junioren/senioren.
 28 juni: laatste speelavond
 27 december: Oliebollentoernooi team Wim de Vries.
Nog te organiseren:
 Laddertoernooi door Henk
 Dubbeltoernooi senior met junior
11. Uitreiking prijzen
Beste competitiespeler jaar 2012 senioren is Jeroen Peek met
73% over het hele jaar (gemiddelde van 2 seizoenen). Zie
hieronder de top 3:
1) Jeroen Peek
73%
2) Theo Vogelaars
72%
3) Wim de Vries
67%
Namens de redactie een digitaal boeket voor de beste
competitiespeler van het jaar 2012.
12. Rondvraag
 Gerard van Buuren bedankt het bestuur en heeft een vraag over site. Er staat
weinig op de laatste tijd. Arie geeft aan dat hij erg druk is. Er wordt nog aan
gewerkt. Ook door Victor (het stukje historie). Arie geeft aan dat ook anderen
voor informatie kunnen zorgen om op de site te plaatsen.
 Wim de Vries: jeugdcompetitie?? Henk heeft er al 2. Wim biedt gelijk hulp aan
voor de begeleiding.
 Henk: Activiteiten, veel ruchtbaarheid aan geven dan meer animo.
13. Sluiting
Om 21.50 uur sluit de voorzitter, Jeroen Peek, de ledenvergadering.

Trotse ouders, opa en oma namens de redactie : van harte gefeliciteerd geniet er van.
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Het door team 4 op vrijdag 28 december 2012
georganiseerde Oliebollentoernooi was met 10
deelnemers matig bezet. De (sportieve) strijdlust
en goede sfeer was er niet minder door.
Er werd in 2 poules van 5 deelnemers met de
nostalgische wedstrijd vorm, tot 21 punten en 2 gewonnen
games, gespeeld. Helaas waren er geen
38 mm balletjes ter beschikking
In beide poules was de onderlinge rivaliteit duidelijk te merken. Er werden een
aantal, toch wel als vermoeiend ervaren, 3 games partijen gespeeld. Door de
gezellige break met oliebollen en een drankje en de lange wedstrijden was er te
weinig tijd voor finale ronden. De wedstrijdleiding besloot rond 23.15 uur de poule
uitslag als einduitslag aan te houden.
In poule 1 was Jeroen Peek (ongeslagen) de winnaar gevolgd door Henk Huyzer en
Richard de Rijk met 2 winstpartijen. Martin v.d. Ham en Wim de Vries waren de
hekkensluiters met 1 punt.
In poule 2 was Daniël Muilwijk met 4 gewonnen partijen absoluut de sterkste. John
Barten door 1-2 verlies tegen Daniël werd knap 2de met 3 gewonnen wedstrijden.
Truus de Goeij was “de speler van het toernooi”door tegen Theo Vogelaars in 3
games te winnen en Piet Copier tot 3 games te dwingen(helaas wel verloren).Truus
werd hierdoor 3de gevolgd door Piet en Theo allen met 1 punt.
Onder het genot van een drankje werd de avond afgesloten met de wens dat Berry
en Corita op 2 januari 2013 als beheerders weer in de sporthal aanwezig zouden zijn
en voor allen een goede jaarwisseling en een gezond en sportief 2013.

Wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2013.
Team 1:
Rinus Burggraaf (aanvoerder), Gerard van Buuren, Jan van Duijn
Klasse/Poule:
4e klasse/Poule D
Speelavond :
Vrijdag
In ongewijzigde samenstelling ten opzichte van het voorgaande seizoen is team 1 ook
deze keer weer van plan vol vuur en nieuw elan ten strijde te trekken.
Conditioneel moet het allemaal wel vol te houden zijn want helaas heeft de NTTB
besloten ons dit seizoen in te delen in een poule van 5 in plaats van 6 teams. Leuk
wanneer je eigenlijk niet zo zin hebt in tafeltennis, liever uitsluitend contributie betaald
en verder nog veel meer hobby’s hebt, maar persoonlijk vindt ik het 3 dan wel
misschien 4x helemaal niets!!
De eerste avond, een wedstrijd tegen het onvolprezen Merwestad, ben ik al
iets aan het terugkomen op wat ik hierboven heb beweerd. Met 2-8 verliezen,
de punten uitsluitend door een gewonnen dubbel en 1 door Gerard…..het had leuker
kunnen zijn.
Gelukkig hoefden we pas weer over 2 weken, dus ruimte om de geleden emotionele
schade te laten herstellen biedt dit competitieschema wel gelukkig.
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Vervolg: wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2013.

Weer een thuiswedstrijd, deze keer tegen Talani, en een verdubbeling van het
aantal winstpartijen ten opzichte van wedstrijd 1. Gerard de triple deze keer en
Rinus 1 winstpartij, wat de terechte conclusie oplevert dat ikzelf nog steeds op 100 %
sta. Verlies weliswaar maar toch. Wellicht dat wéér 2 weken rust een ommekeer
teweeg kunnen brengen; wat mezelf betreft zeker want qua resultaat is slechts
verbetering een optie.
De derde wedstrijd in Papendrecht wordt met een blik op de ranglijst de partij
van ‘buigen of barsten’. Vanavond moeten we eigenlijk wel winnen, want de
tegenstander doet het zo mogelijk nog slechter dan wij en er is slechts één
degradatieplek in de huidige poule. Toch nog voordelen aan de huidige indeling
realiseer ik me. Ondanks de hoge druk die we ons zelf toch wel hebben opgelegd is aan
het eind van de avond het resultaat bevredigend. Alle drie hebben we 2 partijen
gewonnen en ook het dubbelspel weten uit te halen. Het degradatiespook is voorlopig
even uit het zicht verdwenen!!
Na zo’n glansrijke overwinning is het altijd jammer wanneer de kopman qua
winstpercentage besluit het toch weer nodig te hebben elders conditie te gaan opdoen.
Ik ken het fenomeen inmiddels al jaren, Rinus moet er wellicht heel erg aan wennen,
maar Gerard vertrekt ijskoud voor de komende competitieronde (zat gelukkig weer 2
weken tussen) om op hoogtestage te gaan.
Gelukkig is Johnny bereid om in Dordrecht voor een keer team 1 te helpen. Na
een avond met kansrijk en kansarm tafeltennis –op de details gaan we uit oogpunt van
piëteit niet in- hebben we met 3-1 verloren. Jammer te moeten vermelden dat de
invaller de punten in zijn eentje moest scoren, maar aan de andere kant: waar nemen
we hem anders voor mee? In ieder geval wel: bedankt John!
Inmiddels zijn we volop in training voor de tweede helft van de competitie. We zitten
bijna in het ritme na 4 wedstrijden en hebben de absolute wil en drive er wat moois
van te gaan maken. Bijkomend voordeel is dat het ook eigenlijk alleen maar beter kan
gaan. Gelukkig hebben we nog wel iets om ons aan op te trekken; de onderlinge sfeer
blijft gelukkig goed.
In het volgend verslag gaat u ongetwijfeld lezen dat we nét geen kampioen geworden
zijn. Voorlopig houdt hoop ons op de been!!
Jan van Duijn

Photo Shop van een vogelvos(rechts) en een vogelrat(links).
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Zederiks Scholierenkampioenschap Tafeltennis 2013.

Op 3 januari was het weer zover :
het traditionele Zederiks Scholieren Kampioenschap stond op het programma. Dit jaar
was het toernooi weer gecombineerd met het Kindertafeltennisfeest van de NTTB en
hadden 73 scholieren van De Springplank en de Rank uit Meerkerk, school met de
Bijbel uit Hei- en Boeicop, school Eben Haezer uit Leerbroek en het Fundament uit
Nieuwland zich aangemeld. Het grootste aantal aanmeldingen kwam dit keer van De
Rank (30 st.). Traditioneel kwamen verschillende deelnemers niet opdagen, maar
uiteindelijk gingen we met 45 deelnemers verdeeld over groep 5, groep 6, groep 7 en
groep 8 van start.
De organisatie bestaande uit toernooileider Jarno, Lex, Victor, Wim de Vries en Jeroen
stonden voor de zware taak alles weer in goede banen te leiden. Dit lukte dit jaar
prima, want we kunnen terugkijken op een mooi toernooi : goed gedragende jeugd, die
bijna geen rommel in de zaal heeft gemaakt, wedstrijden die vrij goed op tijd
verliepen, een strakke organisatie. De meeste poules konden redelijk volgens
verwachting worden afgewerkt, een enkele poule liep wat achter maar door het spelen
op 2 tafels tegelijk waren rond 11.30 de poules toch afgerond en konden we verder
met de kruisfinales. Hierbij werden eerst beslissingsgames, daarna halve finales en tot
slot de finales gespeeld.
Om 9.00 zijn Lex, Victor en Jarno de poules gaan indelen met aparte poules voor groep
5, 6 , 7 en 8. Dit met als resultaat dat er 9 poules waren ingedeeld : 1 poule van groep
5 met 5 deelnemers, 3 poules van groep 6 met 5 deelnemers per poule, 3 poules van
groep 7 met 5 deelnemers per poule en 2 poules van groep 8 met 6 deelnemers per
poule, zodat iedereen om 9.30 aan de gang was.
In groep 5 hadden we een uitzondering
gemaakt, omdat er totaal maar 5
deelnemers waren hebben de een lange
poule gespeeld waarin de Nieuwlandse
Sigrid Baars voor plaatsgenoten Robert
de Bruijn en Jacob Baars won.
In groep 6 was er een Meerkerkse –
Nieuwlandse strijd tussen Rank en
Fundament te noteren : uiteindelijk won
Nieuwlander Wim Scherpenzeel voor
plaatsgenoot Daan de Leeuw en
Meerkerker Milan van Dijk.
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Vervolg: Zederiks Scholierenkampioenschap Tafeltennis 2013.
In groep 7 was er een strijd tussen Fundament, Eben Haezer en Springplank : Stephan
Kok van Eben Haezer werd 3e door te winnen van Springplanker Luuk vd Leun, Joel
Methorst van Fundament werd 1e door te winnen van broer Daan vd Leun.
Bij groep 8 was er complete overheersing van het Fundament : Maarten Benschop won
de titel door Perre ‘t Lam te verslaan, Arnoud Treuren pakte de bronzen medaille.
Uiteindelijk waren de wedstrijden om 12.45 afgerond en konden we terug zien op een
geslaagd en goed verlopen toernooi. Hier de resultaten van de halve finale en volgend
:
Groep 6
Halve finales
Joran Heikoop
Wim Scherpenzeel
3e/4e plaats
Milan van Dijk
1e/2e plaats
Wim Scherpenzeel
Groep 7
Halve finales
Joel Methorst
Daan vd Leun
3e/4e plaats
Stephan Kok
1e/2e plaats
Joel Methorst
Groep 8
Halve finales
Perre ‘t Lam
Maarten Benschop
3e/4e plaats
Arnoud Treuren
1e/2e plaats
Maarten Benschop

-

Daan de Leeuw
Milan van Dijk

3-11 9-11
11-3 11-3

= 0-2
= 2-0

-

Joran Heikoop

15-7

= 1-0

-

Daan de Leeuw

11-7 11-7

= 2-0

-

Luuk vd Leun
Stephan Kok

9-11 11-1 11-9 = 2-1
11-6 11-3
= 2-0

-

Luuk vd Leun

11-9 8-11 11-4 = 2-1

-

Daan vd Leun

11-7 11-9

-

Marvin Vermeulen
Arnoud Treuren

11-1 11-8
= 2-0
11-7 8-11 11-6 = 2-1

-

Marvin Vermeulen

11-5 11-6

= 2-0

-

Perre ‘t Lam

11-5 11-5

= 2-0

= 2-0

De Zederikbokaal voor de beste school
was een strijd tussen het Fundament
uit Nieuwland en de Springplank uit
Meerkerk. Voor het vierde maal op rij
pakte het Fundament de eindzege.
School Eben Haezer uit Leerbroek
volgde op de 3e plaats.
Tot slot wil ik allen die hebben
meegeholpen hartelijk bedanken voor
de onmisbare begeleiding tijdens dit
toernooi.
Jarno Stuij16

Team 2:

17

18

Wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2013.
Jarno Stuij(aanvoerder), Stef van de Bilt, Jeroen Peek en John Barten
Klasse/poule:
4de klasse/poule B
Speelavond:
Vrijdag
MTTV 2 - Top Spin 2
Uitgesteld.
Dit nieuwe seizoen spelen we net als vorige seizoen met Jeroen,
John, Stef en Jarno in 1team. Wim vd Bilt heeft gelukkige positieve
berichten m.b.t. zijn ziekte ontvangen maar spelen lukt niet. De 1e
avond is er één om niet snel te vergeten : onze tegenstander was al
in de Linde toen wij ook aankwamen maar de dame en heer van
Top Spin wilden direct rechtsomkeert maken. Wat was het geval ;
door een stroomstoring in Oud Alblas konden de 3e en 4e man niet
komen en met 2 man spelen was voor Top Spin geen optie,
zodoende maar een nieuwe datum geprikt op 8 maart.
HumOmdat we er toch alle 4 waren hebben we de avond aangegrepen voor een
oefenwedstrijd waarbij Jarno, samen met Daniel en Henk het gastteam waren en een
volledige wedstrijd speelden tegen thuisteam John, Jeroen en Stef, waarbij de winst
ging om 2 gewonnen sets.
Kersverse clubkampioen John had het lastig tegen Jarno, bij wie langzaam aan de
vorm weer terugkomt, maar won wel met 11-9, 11-7. Daniel deed tegen Stef precies
andersom, Jeroen heeft al vroeg zijn competitievorm te pakken en won overtuigend
tegen Henk en het dubbel Jeroen/Johnny was oppermachtig tegen Henk/Jarno.
Zodoende 6-2 bij rust.
Na de pauze leek Jarno de spanning terug te brengen door met 2-1 van Stef te winnen
maar John (2-0 tegen Henk), Jeroen (2-1 tegen Daniel), Stef (2-1 tegen Henk) en
Jeroen (2-0 tegen Jarno) maakten er voor ons thuisteam een overtuigende 15-8 winst
van, jammer dat deze winst niet meetelt in de competitie. Maar we hebben in ieder
geval een avond extra kunnen warmdraaien voor het echte werk een week later in
Hardinxveld.
Drivers 6 - MTTV 2
Uitslag 5-5.
De 2e wedstrijd tegen Jarno, Jeroen en Stef na een lekker bakkie koffie bij Stef richting
Drivers. De cafeïne had nog niet direct effect want de 1e 2 wedstrijden verloren we. Al
had Jarno met 12-14, 10-12, 11-4, 11-9 en 11-13 tegen Mark vd Waal v Dijk wel meer
verdiend. Meer punten maar geen winst. Jeroen en het dubbel Jarno/Jeroen trokken
gelukkig de stand weer in evenwicht, waarbij vooral de dubbel zeer goed was. Na de
pauze gingen we lekker door want Jarno tegen Leen Rietveld en Jeroen tegen Mark
bezorgden ons een 4-2 voorsprong. Helaas had Stef deze avond de vorm niet te
pakken en kon geen puntje meepakken. Dus moest het weer van Jeroen komen. En
ook tegen Ewoud Visser liet hij ons niet in de steek : met 11-5, 11-7, 10-12 en 11-5
bezorgde hij ons het 5e punt. Omdat we de laatste wedstrijden verloren werd het
uiteindelijk licht teleurstellend een 5-5 gelijkspel.
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MTTV 2 –VCS 2
Uitslag 5-5.
Net als de vorige wedstrijd mocht Jarno de spits afbijten tegen Hennie Hendriks en net
als de vorige keer maakte hij er direct een spannende 5 setter van. Na 7-11 en 10-12
zag het er slecht uit maar via 11-9 en 11-5 knokte Jarno zich weer langszij om nu met
11-9 in de 5e game net aan het langste einde te trekken. Stef kon zich er niet aan
optrekken en verloor van oude rot Scholte, Piet Delleman was daarna voor Jeroen geen
partij. Omdat ook de dubbel weer prima liep rusten we dit keer met een 3-1
voorsprong. Stef moest na de pauze tegen Hennie en leek net als Jarno op weg naar de
winst. Hij kwam met 3-11, 11-7 en 11-4 met 2-1 voor maar leverde de 4e game met 311 weer heel duidelijk in. De 5e game ging gelijk op en dat is voor Stef meestal geen
goed nieuws want met 11-13 ging hij net als zovele eerdere keren net ten onder. Jarno
ging tegen Piet vol furie van start maar een eindeloos durende 1e game ging met 15-17
toch nog verloren en was direct het breekpunt in de wedstrijd. Jeroen ging
onverstoorbaar verder en sloeg beide tegenstanders met 3-0 van de tafel. Helaas bleef
het voor ons daarbij zodat we net als de vorige wedstrijd op 5-5 uitkwamen en ons na
de eerste wedstrijden in de middenmoot bevinden.
Gorkum 4- MTTV 2
Uitslag 8-2.
Vol goede moed vertrokken we naar Gorinchem. Uiteraard wisten we de namen van de
tegenstanders: de boys van het vroegere ATV. John Viveen, Wim Breur en Eric
Baarveld.
Johnny opende tegen John, beter bekend als Vief. Johnny opende sterk met 11-8 en
12-10. Helaas is een 2-0 voorsprong tegen John Viveen geen garantie voor punten.
Johnny gaf de boel uit handen en verloor alsnog.
Daarna was het de beurt aan Stef. Tegen Wim won hij de eerste game. Stef drukte
Wim geregeld naar achteren, wat mooie rally’s opleverde. Uiteindelijk moest Stef
helaas zijn meerder erkennen.
Jeroen nam het vervolgens op tegen Eric en won. Het dubbel met Johnny en Jeroen
liep niet al te best. We kwamen slecht door de verdedigingsballen van met name Vief
heen.
John had vervolgens eigenlijk niks in te brengen tegen Wim en ging er met 3-0 vanaf.
Jeroen won van Vief en Stef verloor van Eric. Allemaal korte wedstrijden van drie
games.
De wedstrijd Wim tegen Jeroen was een leuke. Wim won de eerste met 11-9, Jeroen
de tweede met 11-7. Daarna zakte Jeroen wat weg en werd het 11-5. In de vierde
game kwam Jeroen met 9-7 voor om uiteindelijk toch met 11-9 te verliezen.
John had tegen Eric nog een zware vijf-gamer, maar verloor de laatste net met 11-8.
Stef kon het niet bolwerken tegen John en zodoende werd het een teleurstellende 8-2
nederlaag.
De gezelligheid na afloop vergoedde veel.
Woordgrappen:
Ik heb een grote vaccinatie voor infectieziektes
Na het vissen voeren, was mijn arm uit de kom
De eerste diskette was een grote flop
Draadloze worst: BiFi
De enige die het altijd voor mij opneemt, is mijn videorecorder
Vrienden van Holleeder keken geboeid naar Colegge Tour
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MTTV 2 - Top Spin 2
Uitslag 8-2.
De eerste partij moest Stef in de ring. Hij kom goed meekomen
maar verloor de eerste game. De tweede trok hij naar zich toe,
maar moest uiteindelijk met een nederlaag genoegen nemen.
Johnny had geen enkele moeite met zijn tegenstandster.:11-2,
11-2 en 11-3. Zelden heeft iemand zo makkelijk gewonnen.
Jeroen was vervolgens ook erg goed op dreef tegen hun beste
speler: drie games waren voldoende. Het dubbel begonnen
Johnny en
Jeroen erg zwak. We anticipeerden niet goed op hun back-spin
ballen. We sloegen ze bijna allemaal in het net: 5-11. Vanaf de tweede game ging het
beter. We trokken heb spel beter naar ons toe en waren duidelijk beter
geconcentreerd: 11-4, 11-8 en 11-5. Bij rust stond het 3-1 voor ons. Johnny ging in de
5de partij gewoon rustig door: 11-7, 11-4 en 11.4. Stef had het vervolgens lastig en
moest wederom zijn meerdere erkennen. Jeroen won in drie games. Onze laatste
partijen wonnen we allemaal makkelijk zodat we met 8-2 de punten goed op zak
hielden.
Uiteindelijk was de 8-2 overwinning dik verdiend!
Papendrecht 7 - MTTV 2
Uitslag 8-2.
Na een overheerlijk bakkie koffie, zoals koffie gezet moet worden, bij Stef gingen we
richting Papendrecht. Het is een sterk team met verdedigend ingestelde spelers.
Johnny opende tegen Henk van den Bosch en hoe. Hij won heel gemakkelijk in drie
games, kwam geen moment in gevaar en speelde heel solide. Stef trad daarna aan en
had veel moeite met het op het oog makkelijke spel van Rin Visser. Rin heeft veel
terug en je kunt onmogelijk slaan op die rare dwarrelballen. Helaas kon Stef niet eens
een gamepje pakken.
Jeroen moest zijn eerste wedstrijd tegen Jan Riske. Eigenlijk begon hij te goed. Het
werd al snel 6-0, maar daarna had Henk het spelletje beter onder controle en Won
Jeroen nipt met 11-9. De tweede en derde game was het eveneens 11-9. Dus wel in
drie games gewonnen, maar een beetje geflatteerd. Het dubbel, met Johnny en Jeroen
verliep aanvankelijk goed. Met rustig spel wonnen we heel gemakkelijk de eerste game
met 11-4. Vervolgens kwam de klad er in. We reageerden slordig op hun backspinballen. Te aanvallend ingesteld gingen we koppie onder.
Na de pauze had Johnny geen antwoord op Rin zijn spel. Jeroen had een spannende
pot tegen Henk, als was de vierde en laatste game wat minder lastig. Stef kon het
helaas niet bolwerken tegen Jan.
De laatste ronde moest Jeroen tegen Rin, maar hij kon geen vat krijgen op het spel.
Daar waar tempo nodig is om Rin de baas te blijven, lukte dat niet. Dat was de
verdienste van Rin.
Johnny won in vijf games van Jan en Stef moest de laatste pot helaas aan Henk laten.
Al met al is een 6-4 nederlaag niet slecht tegen de nummer twee, maar we hadden het
gevoel dat er meer in zat.
Jarno Stuij & Jeroen Peek
MTTV 2
Tafeltennis: een combinatie van concentratie, reactie en snelheid.
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Stuwtoernooi 2013.

Op 12 januari was het weer zover. Het 34ste
stuwtoernooi. Vol goede moed gingen we op weg. We
dat zijn: Wim de Vries, Piet Copier en Ruud Muilwijk
op de achterbank bij Arie Verduin. Gezellig knus
tegen elkaar aangedrukt. Truus de Goeij voorin.
(vaste bijrijdster) en op de fiets Jeroen Peek.

Bij binnenkomst zien we weer een enorme hoeveelheid prijzen die gedurende de dag
met een tombola verloot worden. Dit is het laatste jaar dat er een tombola gehouden
wordt, de verzorgers hiervan houden er mee op. Al die jaren fantastisch gedaan. Dit
heeft de club veel geld opgebracht.
Om 9.00 uur start het toernooi, sommige van ons hebben de avond ervoor nog
meegedaan bij de clubkampioenschappen en anderen hebben zich gespaard om
optimaal te kunnen presteren in dit toernooi. Behalve Truus zit iedereen in poules waar
ze hoog moeten eindigen om naar de finaleronden te gaan. Tegen alle verwachtingen
in wint Piet gelijk zijn eerste wedstrijd, normaal begint hij met verliezen en eindigt
uiteindelijk hoog. Dit kan dus niet goed gaan. Als de voorronden zijn gespeeld zijn Arie,
Piet, Ruud en Jeroen over naar de kwartfinale. Wim de Vries is klaar, die heeft zich
gespaard voor de clubkampioenschappen. We komen dit jaar niet veel verder.
Iedereen wordt uitgeschakeld voor dat de finale gespeeld wordt.
Truus speelt in een poule van negen, dat worden dus 8 wedstrijden. Hele klus, eindigt
ergens in het midden. Was weer een leuke dag en op naar het volgende stuwtoernooi.
Truus

Wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2013.
Team 3:
Willem Keppel(aanvoerder), Piet Copier en Ruud Muilwijk.
Klasse/poule:
4de klasse/poule B
Speelavond:
Woensdag
TTVA 4 – MTTV 3.
Uitslag : 9-1.
Na degradatie vorig jaar, zijn we toch weer in de vierde klasse ingedeeld! We hebben
er niet om gevraagd, maar kennelijk hadden ze te weinig teams.
Onze aanvoerder is nog steeds niet aan de beterende hand, zodat we deze
voorjaarscompetitie aangewezen zijn op invallers uit onze andere teams.
Willem, ik zou zeggen houdt de moed erin, kop op en we gaan er van uit dat je in de
najaar competitie ons team weer versterkt, met je spel en je gezelligheid!
Onze eerste tegenstander is TTVA uit naar Alblasserdam. Van de Heiden, Faasen en de
Groot. Een team waar we in de vijfde klasse ook wel eens tegen gespeeld hebben.
Onze invaller die graag met ons meegaat is Wim de Vries. Zo ook deze avond.
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Piet mag als eerste en verliest in drieën. Ruud wint net in vijven. Wim verliest
nipt in vieren:13-11 11-9 10-12 en 11-5. De dubbel is spannend, maar toch verlies in
vieren. Ruststand 3-1
Alle volgende wedstrijden zijn voor onze tegenstanders, dus met 9-1 verloren en dat is
geen beste start! Er is 1 wedstrijd bij die ik nog even wil vermelden en dat is Wim
tegen hun beste speler Patrick. Wim wint de eerste set met 11-6 tweede winst met 116 met 2-0 voor de ideale stand voor Wim. Maar u voelt hem al aankomen. Verlies in de
vijfde met 11-9. Jammer.
Daarna onder het genot van een biertje en een sigaar, hebben we de avond nog even
doorgenomen. Al met al was het toch nog een gezellige avond geworden!
Wim nog bedankt voor het invallen en we zullen vast nog wel een keer een beroep op
je doen.
MTTV 3 – Tavernie 2.
Uitslag : 6-4
De tweede wedstrijd, met als invaller Gerard van Buuren. Thuis tegen Tavernie 2
Onze tegenstanders: W. Visser, R. de Bruin en T. Haag
Ruud begint tegen Visser en jawel hij vist in drie sets achter het net. Dan Piet tegen de
Bruin en ook hij verliest, zij het in vieren. Dan Gerard maar tegen Theo Haag, hij wint
de eerste, verliest de tweede en de derde, maar weet de vierde binnen te halen met
11-9, dan maar in vijven word er geroepen. Maar die gaat met 7-11 naar Theo. Helaas.
De dubbel is voor Piet en Ruud. We gaan rusten met 1-3. Dat moet beter kunnen.
Piet Tegen Visser en die weet Piet knap binnen te halen. Dan Ruud tegen Theo en deze
gaat gelukkig naar Ruud weliswaar in vijven, maar we staan weer gelijk 3-3. Gerard
tegen de bruin is een spannend potje, Gerard komt met 2-0 voor maar verliest de
derde met 13-15( pffff) heel jammer, maar ook de vierde en de vijfde set gaat naar de
Bruin.
De laatste voor Piet tegen Theo Haag, Winst voor Piet in een spannende vijfsetter 11-6
8-11 9-11 11-8 en 11-9.Dan Gerard tegen Visser, winst voor Gerard die zijn
tegenstander helemaal zoek slaat. 11-6 11-3 en 11-4.
Met nog 1 potje te gaan, namelijk Ruud tegen Robbert de Bruin, kunnen we vanavond
goede zaken doen. We staan al voor met 5-4. Winst voor Ruud in drieën, al was het
spannend zat. 14-12 13-11 en 11-5.
Tegen dit jonge team van Tavernie, toch winst voor ons met 6-4.
Gerard bedankt voor het invallen, het was zeer gezellig!
MTTV 3 – V.C.S. 1.
Uitslag : 3-7.
Vandaag tegen de bovenste, met Jeroen als invaller, hopelijk kunnen we een paar
punten pakken. Onze tegenstanders zijn: B. Biesheuvel. J. Verhagen en P. Gokhale. Dit
is een gewijzigde wedstrijd, dus we hebben de zaal alleen.
Ruud begint tegen Biesheuvel en heeft geen schijn van kans, verlies in drieën. Ook Piet
tegen Verhagen, betekend verlies, hoewel Piet nog 1 set weet te winnen. Onze hoop is
gevestigd op Jeroen tegen Gokhale. Jeroen wint simpel in drieën. Ook de dubbel Piet
en Ruud word in vieren verloren. Ruststand 1-3
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Vervolgens Piet tegen Biesheuvel, ook Piet verliest in drieën, tegen deze oude rot.
Ruud dan tegen Gokhale, maar hij moet zijn meerdere erkennen in hem, verlies in
vijven, 12-10 7-11 7-11 11-8 en 4-11 jammer! Dan Jeroen maar weer? Tegen
verhagen klaart hij de klus in vieren. 12-10 11-5 4-11 en 11-7. Het schijnt dat de
invaller vanavond de punten voor ons pakt!
Dan mag Piet tegen Gokhale hun zwakste man, hij verliest met 9-11 10-12 13-11 en
8-11, een spannend potje, maar we trekken weer aan het kortste eindje!
Jeroen tegen Biesheuvel belooft een spannende pot te worden en uiteindelijk weet
Jeroen de pot in vijven binnen te halen. Chapeau!
De laatste partij van de avond gaat tussen Ruud en Verhagen, Ruud geeft aardig
tegenstand, maar moet ook in Verhagen zijn meerdere erkennen. 9-11 7-11 en 9-11.
Al met al 3 punten gehaald tegen de bovenste, deze mannen waren niet blij met
Jeroen als invaller. Maar wij des te meer!! Jeroen weer bedankt voor deze gezellige
avond.
Papendrecht 10 – MTTV 3.
Uitslag : 6-4.
Uit naar Papendrecht, met als derde man Wim de Vries. Onze tegenstanders zijn:
C. Jacobson, B. Hardenberg en M. Kornet.
Piet mag als eerste tegen, Jacobson, de enige vrouwelijke tegenstander van vanavond.
Hij verliest in drieën van deze toch wel sterke tegenstandster. 11-9 11-7 en 11-8.
Hardenberg tegen Ruud: 9-11 10-12 en 11-13 winst voor Ruud zij het wel erg nipt.
Dan Wim tegen Kornet, de setstanden zeggen genoeg van het balen van Wim na de
wedstrijd!! 12-10 14-12 en 11-7 helaas.
De dubbel Piet en Ruud word makkelijk in drieën gewonnen. Ruststand 2-2
Ook Piet wint in vieren van Hardenberg, we staan voor! Wim dan, ook hij kan niet
tegen het spelletje van de zeer goed spelende Dame en gaat in drieën onderuit. Het is
3-3.
Ruud tegen Kornet, gaat naar Ruud in vieren. 4-3 voor!!!
Nog 3 wedstrijden te gaan, het zit er niet meer in voor ons, de koek is op. We verliezen
allemaal, dus uiteindelijk toch nog verlies met 6-4. We hebben alle drie verloren van
het zwakkere geslacht! Echt balen.
Of zouden de vrouwen, toch het sterke geslacht zijn ?
Wim weer bedankt voor het invallen en voor de gezellige avond.
MTTV 3 – TTVA 4.
Uitslag : 4-6.
Ook deze wedstrijd word eerder gespeeld op verzoek van TTVA. Onze derde man
vanavond is Jan van Duin. Onze tegenstanders zijn: R. Muskiet, A de groot en R.
Faasen.
Ruud begint tegen Muskiet en wint vrij makkelijk in drie sets. Het eerste punt is
binnen. Vervolgens mag Piet tegen Ab de Groot, nou weten we van Ab dat hij niet veel
aanvalt en de tegenstander de fouten laat maken. Maar ondanks het geschuif van Piet
verloor hij toch in drie sets. Jan tegen Faasen, Jan had al naar het batje van hem zitten
kijken, de dikste die hij ooit gezien had.
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En het pok geluid dat dit batje maakte stond Jan helemaal niet aan! Toch wist hij nog
aardig bij te blijven. Maar verlies in drie sets: 7-11 8-11 en 8-11.
De dubbel Piet en Ruud ging ook verloren, hoewel we nog een set wonnen met 11-3,
hier had meer ingezeten! We gaan een versnapering drinken met een achterstand van
1-3. Uit was het 9-1 voor die mannen. Het zal toch niet….
Na de pauze Piet tegen de Muskiet, eerste set:12-10, tweede:10-12, derde: 8-11 maar
dan is Piet wakker en wint de volgende sets met 11-4 en 11-5. Het tweede punt is
binnen! Dan Ruud tegen Faasen, uit heeft hij daar het enige punt tegen gehaald!
Eerste set verlies met 7-11, tweede weer verlies met 6-11, de derde wint hij met 11-9
de vierde met 11-6, dan maar in vijven. De vijfde is heel spannend, 10-9 voor, dan 1110 voor, 11-12 achter en dan een foute serveerbal van Ruud, wat is dat balen!!!
Jan tegen Ab, Jan zij al van te voren, ik ga die ballen alleen maar terug lepelen. Hij
durft toch niet te slaan. En zo gebeurde het ook, Ab maakte de fouten en Jan kon zich
deze keer aardig inhouden en wist in drieën te winnen: 11-7 12-10 en 11-9. Dan Piet
tegen Faasen: 1-0 achter, de tweede en derde voor Piet, maar toch verlies in vijven.
Helaas.
Jan tegen Muskiet, verlies in vieren. Dan Ruud nog tegen Ab, uit heeft hij kansloos
verloren.
Maar met het idee van Jan…….. Gewoon winst in drieën.
Uiteindelijk 4 punten gepakt vanavond, dit hadden we niet durven hopen! Jan bedankt
voor het invallen en voor de gezellige avond!
MTTV 3 – Sliedrecht Sport 3.
Uitslag : 3-7.
Vanavond alweer onze 6de wedstrijd, Met wederom Jan van Duin als invaller.
Jan had de dag ervoor ook al gespeeld, maar aangezien alle teams op deze dag ook
moesten spelen, was Jan bereid om ons terzijde te staan. Waarvoor onze dank!
Onze tegenstanders van Sliedrechtsport zijn: W. Verhoef, H. Verlinde en R. Moerkerke.
Ruud verliest tegen Verhoef in vieren, setstanden: 11-13 7-11 11-8 en 9-11, dat was
balen. Dan Piet tegen Verlinde in drieën voor Piet. Jan tegen Moerkerke, verlies voor
Jan in drieën. Dan de dubbel Piet en Ruud, eerste set nipt verlies, 10-12, maar daarna
komen we er niet meer aan te pas, verlies in drieën.
We gaan weer rusten met een achterstand, maar ja, we zijn bijna niet anders gewend.
Na de pauze mag Piet tegen Verhoef, dat word een spannende vijfsetter met verlies
voor Piet. Dan Ruud tegen Moerkerke, verlies in drieën voor Ruud. Ook Jan zijn
volgende partij, wordt verloren in 4 sets.
Nog 3 wedstrijden te gaan en met 1 puntje pas, we voelen de bui al hangen!
Piet mag het tegen Moerkerke gaan proberen, en zowaar winst voor Piet in vieren. Het
tweede punt is binnen. Jan dan tegen Verhoef, het word een viersetter met verlies voor
Jan. Ruud zijn laatste dan tegen Verlinde en jawel winst in drieën, eindelijk.
Vanavond toch nog 3 punten gepakt. Eigenlijk zouden we met 6 wedstrijden achter de
rug iets hoger op de ranglijst mogen staan, maar we koesteren nog hoop om er dit
keer in te blijven!!! Rest mij nog te zeggen, Jan weer bedankt voor het invallen en de
gezelligheid!
Ps. Willem beterschap gewenst en we wachten met smart op je terugkeer!!!
Ruud Muilwijk
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Clubkampioenschappen Senioren Enkel 2013.
Dit jaar werden de clubkampioenschappen vanwege het grote aantal aanmeldingen
toch weer in voorrondepoules en aansluitend een verliezers- en winnaarspoule op 0911-16 en 18 januari 2013 afgewerkt. Iedereen had zich keurig vooraf opgegeven dus
Richard kon rustig de voorrondepoules indelen die dan ook vlekkeloos verliepen.
Dan naar de kampioenschappen van dit jaar. De 1e ronde liepen geen van de
favorieten echte problemen op. In poule A stoten Johnny, Gerard en Wim de Vries
door naar de winnaarspoule, in poule B bleef Daniel ongeslagen voor Martin en Ruud.
In poule C liep Jeroen kleine averij op, maar de 5 games nederlaag tegen Henk deed
beiden van stuivertje wisselen. Stef glipte nipt voor Arie als 3e door naar de
winnaarspoule. Voor Jarno was het een troosteloze voorronde : alle partijen leverde
verlies op, maar de laatste wedstrijd tegen teamgenoot Stef leverde met 11-13, 7-11
en 13-15 in ieder geval strijd en aanknopingspunten op.
In de verliezerspoule was er volop spanning te vinden :
Rinus en Theo konden helaas niet aantreden maar er
was nog genoeg strijd over. De 1e avond konden Piet en
Jarno 2 punten noteren, de 2e avond wisten Arie en Jan
met ieder 3 winstpartijen ongeslagen te blijven en kon
Richard ook zijn 1e 2 punten noteren. Zo bleef de
spanning te snijden voor de laatste avond. Jan en Arie
scheiden zich met openingswinst af van de rest en hun
onderlinge partij moest beslissen wie de winst zou
grijpen in de verliezerspoule. Jan was met 11-9, 11-6 en
11-7 duidelijk de sterkste. Achter deze 2 streden Piet,
Jarno en Richard om de 3e plaats. Dit werd stuivertje
wisselen en alle 3 sloten ze met 3 punten op gelijk
aantal af. Dus kwam het onderling resultaat er aan te
pas om de volgorde te bepalen : Piet boekte een
duidelijk 3-0 zege op Jarno, Jarno op zijn beurt een
duidelijk 3-0 zege tegen Richard. Alleen Piet en Richard
maakten er met 12-10, 11-7 10-12, 5-11 en 8-11 voor Richard een spannende partij
van waardoor Piet 3e , Jarno 4e en Richard 5e werd. Het deelnemersveld werd tot slot
gecompleteerd door de 6e plaats van Rene en 7e plaats van Truus.
In de winnaarspoule stond in de 1e ronde direct een topper
op het programma : Daniel en Jeroen streden tegen elkaar
maar Daniel was met 3-0 duidelijk een maatje te groot.
Ook de andere 3 partijen leverden voor beiden winst op
zodat ze zich al losmaakten van de eveneens aanwezige
Stef, Martin en Ruud. De 2e avond kwam John voor het
eerst in actie en dat ging goed : alle 4 partijen gingen in
winst. Vooral de laatste was belangrijk door met 3-2
Jeroen met 9-11, 4-11, 11-6 , 11-2 en 11-6 te kloppen.
Jeroen was gelijk uitgespeeld en eindigde op 6 uit 8
waarmee een 3e plaats in het vooruitzicht lag. Achter
Jeroen, John en Daniel boeken Martin, Gerard en Henk ook
wat winstpartijen, maar het was enkel om de ereplaatsen.
De laatste avond moest de beslissing brengen en Daniel en
John maakten er een climax van.
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Tot aan de laatste ronde wonnen ze al hun wedstrijden en zodoende was dit direct de
finale : bij beide spelers bleek er flink wat spanning aanwezig waardoor de wedstrijd
telkens op en neer golfde : Daniel pakte met 11-6 de openingsgame, maar Daniel sloeg
met 5-11 en 7-11 terug.
In de 4e game liep Daniel lang voor maar John pakte op het einde het initiatief en
bereikte met 13-11 nog net de 5e game. Daar kwam uiteindelijk eenzelfde score op de
borden waardoor John voor de 1e keer clubkampioen in het enkelspel werd, een
prachtige prestatie. Zeker ook voor Daniel die 2e werd voor bronzen Jeroen.
Achter dit trio bereikte uiteindelijk Gerard een 4e plaats, voor Martin, Ruud, Henk,
Wim en Stef.
deelnemers

tot. eind. deelnemers

tot.

eind.

Johnny Barten
Daniël Muilwijk
Jeroen Peek
Gerard van Buuren
Martin van der Ham (sr)
Ruud Muilwijk
Henk Huyzer
Wim de Vries
Stef van de Bilt

9
8
6
4
4
3
3
1
0

5
5
3
3
3
1
1
X
X

10
11
12
13
14
15
16
X
X

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jan van Duijn
Arie Verduin
Piet Copier
Jarno Stuij
Richard de Rijk
Rene Vermeer
Truus de Goeij
Rinus Burggraaff
Theo Vogelaars

Zo kwam er weer een einde aan de clubkampioenschappen en kunnen we er vol tegen
aan in de voorjaarscompetitie.
Jarno Stuijp.s.
Zoals gebruikelijk zijn de winnaars door de redactie met (digitale)bloemen verrast.

Wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2013.
Team 4:
Wim de Vries(aanvoerder), Theo Vogelaars, Lex Tump en Teunis Buijzer
Klasse/poule:
5de klasse/poule A
Speelavond:
Vrijdag
MTTV 4 - TTVA 5.
Uitslag 7-3.

De voorjaarscompetitie 2013 begon voor ons met een
thuiswedstrijd op vrijdag 1 februari tegen TTVA 4 met de spelers
Ton de Boom, Gerrit Verhaar en Leon Prince. Inmiddels hadden wij
al gelezen dat Gorinchem en Papendrecht resp. met 10-0 en 8-2
van Merwestad en de Lekpongers gewonnen hadden. Een
inschatting van het verloop van deze competitiehelft is dus niet zo
moeilijk meer.
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Wim opende de voorjaarscompetitie 2013 tegen Ton met overtuiging. In de 4de game
was het met 11-3 het 1ste winstpunt. Theo daarintegen had het tegen Gerrit bijzonder
moeilijk. Na een “bodemprocedure” won hij zijn 5de game met 11-7. Teunis deed het
tegen Leon qua gamestanden bijna hetzelfde maar dan de 5de met 11-7 winnen. Het
dubbel Theo/Wim had het tegen Ton en Gerrit niet echt moeilijk. Theedrinken met 4-0
voor is een soort luxe.
Het werd zelfs 5-0 nadat Theo in 4 games van Ton won. Wim had kennelijk Spa rood
als een slaapmiddel ingenomen want hij bakte er tegen Leon niks van. Bij Teunis was
het waarschijnlijk een pepmiddel waar Gerrit het slachtoffer van werd. Theo moest tot
het gaatje gaan tegen Leon. Het werd een spannende pot die uiteindelijk door de
bekende “Theo mentaliteit” in zijn voordeel beslist werd. De scheidsrechters werden
behoorlijk op de proef gesteld want ook Teunis speelde vervolgens tegen Ton 5 games.
Helaas geen winst.
De afsluitende partij van Wim tegen werd Gerrit werd ook in 5 games beslist maar dan
in het voordeel van Gerrit.
Met liefst 5 wedstrijden van 5, 4 van 4 en 1 van 3 games was het een zwaar bevochten
overwinning voor ons. Een sterk begin.
Merwestad 3 – MTTV 4.
Uitslag 4-6.
In de fraaie sportzaal op de 1ste verdieping van een flatgebouw moesten
wij tegen Hans v.d. Laars, Gerrit Zwang en Jos v. Damme aantreden.
Lex Teunis en Wim hadden er zin in ná de 7-3 overwinning tegen TTVA.
De openingsgame van Wim tegen Hans verliep soepel(11-5). Na verlies
van de 2de en een opleving in de 3de maar toch met 10-12 ten onder. In
de 4de game was Wim het spoor bijster(4-11). Dus verlies. Lex pakte het
tegen Gerrit goed aan. Met zijn typisch aanvallend/verdedigend spel in 3
games winst. Teunis wist met het spel van Jos geen raad. Alleen in de 2de game (1113) zat hij er dichtbij. Voor het gelegenheids duo Lex/Wimwas het even wennen tegen
Hans en Jos. Uiteindelijk werd het na 11-8, 5-11, 11-8, 7-11 en 6 11 toch een “winst
duo”. Met 2-2 aan de thee is alles nog mogelijk.
Gerrit kreeg het na 11-7 tegen Wim best moeilijk. Na 4 games was het over en uit voor
hem. Teunis was voor Hans net niet lastig genoeg. Hij wist het spel wel naar zich toe te
trekken maar kon in de 4de game geen vuist meer maken. Lex tegen Jos was geen uit
gebalanceerde partij. Up en downs wisselde elkaar af. Met 11-6, 5-11, 11-2, 4-11 en
11-9 ging de parij naar Jos. Teunis was tegen Gerrit in 3 games snel klaar. Met 12-14,
9-11 en 9-11 was het best een gelijk opgaande strijd maar beslist in het voordeel van
Teunis.
Wim tegen Jos had een merkwaardig score verloop. Verlies met 11-8 daarna 1-11(!)
vervolgens 10-12(!) en 6-11. Weer een winstpunt.
De laatste partij was van Lex tegen Hans kende ook ook zo’n curve: 7-11, 12-10, 311(!) en 6-11.
Alles bij elkaar opgeteld de winst voor ons een hele opluchting.
MTTV 4 – Papendrecht 12.
Uitslag 5-5.
Op het moent dat de tegenstander de zaal in komt kan je al inschatten wat de
eindstand zal worden. Met Eef Schouten, Rian v.d. Tempel en Ewout van Lambaart
dachten wij aan een gelijkspel, 6-4 of 4-6 eindstand. Uiteraard ga je voor een nog
beter resultaat.
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Wim begon in ieder geval goed tegen Eef. Altijd een lastige maar zeer sportieve
tegenstander. Bij de 1ste game even aftasten met 12-10. Daarna 7-11 en 11-6 om in
de 4de met 11-4 toe te slaan. Hebben die kip. Theo had het best zwaar tegen Rian. Het
gebeurd zelden dat hij al na 3 games moet afhaken. Helaas. Lex Maakte het weer goed
door in zeer spannende partijen in 5 games te winnen. Het dubbel Theo/Wim tegen Eef
en Rian had met 4-11 een slechte start. Toch in 4 games winst(12-10-11-6 en 11-9).
Met 3-1 aan de thee gaan is niet verkeerd.
Theo had het ook moeilijk tegen Eef. Zo zelden in 3 games verlies maar nu voor de 2de
keer. Wim tegen Ewout was een knotsgekke partij. Met 2 games achterstand (6-11 en
7-11) is weliswaar de favoriete stand voor Wim maar liever niet. Hij vocht zich terug
tot 2-2(12-10 en 11-3). Bij 10-10 in de 5de game viel het kwartje met 11-13 de
verkeerde kant op. Lex had vervolgens geen schijn van kans tegen Rian(3 games).
Theo en Ewout namen alle tijd voor hun partij. Met wisselende game standen Kon Theo
het in de eindfase met 11-8 afronden. Vervolgens pakte Lex tegen Eef in 4 games(119,12-14, 12-10 en 11-3) de winst.
Wim moest zijn laatste partij winnen van Rian om de 6-4 winst binnen te halen. De 1ste
2 games geen probleem(11-8 en 11-9). Een voor Wim gevaarlijke stand. En ja hoor
het ging weer fout. Met 3 games van 8-11 ging hij onderuit. Ontzettend lomp. Dag
overwinning.
Uiteindelijk waren beide partijen blij met de 5-5 stand.
Gorkum 5 – MTTV 4.
Uitslag 8-2.
Op woensdag 6 maart moesten we uit tegen TTC Gorinchem.
Alhoewel uit. Voor Theo was het een thuiswedstrijd want het was
ongeveer 10 minuten lopen van zijn huis naar de gymzaal waar
TTC Gorinchem speelde. Omdat Gorinchem bovenaan stond was
het zaak zoveel mogelijk punten te pakken zonder dat we de
illusie hadden dat we konden winnen.
Theo speelde de eerste wedstrijd en schrok zich ongeveer een hoedje. Het tempo lag
zo hoog en de tegenstander was zo snel dat het binnen de kortste keren afgelopen
was. De toon was gezet. Daarna kwam Lex die in de eerste game nog aardig meekon
maar ook daarna zijn meerdere moest erkennen in de tegenstander. Ook Teunis kwam
er niet aan te pas. En zo stond het 0-3 voor de tegenstander en hadden we nog geen
game gewonnen. Pas bij het dubbel slaagden Lex en Theo erin om een game aan de
tegenstander te ontfutselen. Maar daar bleef het bij en we gingen pauzeren met een
stand van 0-4.
Na de pauze ging het gelukkig wat beter. Theo hielp zijn tegenstander van z’n 100% af
in 5 games en ook Lex wist met veel pijn en moeite nog in vijf games te winnen maar
toen was de koek op. Met een 8-2 nederlaag gingen we weer terug naar huis.
Theo Vogelaars

Lekpongers 2 – MTTV 4.
Uitslag 7-3.
In Ameide spelen heeft altijd een aparte sfeer. De scherpe kantjes van de van oudsher
onderlinge rivaliteit zijn er vanaf. Er is een gezonde dosis (sportieve)humor
overgebleven.
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Ook weer zo’n wedstrijd om op voorhand de “5-5, 4-6 of 6-4” formule op los te laten.
Onze “Zederik broeders” Martin de Otter, Gerrit Molenaar en Eric Mulckhuyse dachten
er net zo over.
Wim was er tegen Martin letterlijk al snel achter dat het mogelijk anders kon lopen. In
no time stond de 1-0 voor Martin op het wedstrijdformulier. Theo trok de zaken direct
weer recht door Gerrit makkelijk te verslaan. Eric was vervolgens voor Teunis een
maatje te groot. Het anders zo goed spelende duo Theo/Wim was te gehaast tegen
Martin en Gerrit. In 5 games was het toedeloe naar de thee met een 3-1 achterstand.
Wim versus Gerrit is altijd al beladen geweest. Na 2 games winst van Wim werd het al
duidelijk: Wim zou gaan verliezen. Belachelijk maar waar. Met 12-10, 13-11 en 11-7
was de grijns niet meer van het gezicht van Gerrit af te halen. Teunis had in de 3de
game tegen Martin nog hoop op een 4de en mogelijk een 5de maar moest bij 15-17 toch
buigen. Gelukkig was Theo tegen Eric in zéér goede doen. Snelle winst. Teunis ging
helaas met krappe cijfers ten onder tegen Gerrit(12-10, 11-9, 11-13 en 11-8). Soms
moet een mens iets meer geluk hebben. Wim tegen Eric zullen we maar snel vergeten.
Drama. Theo wist tegen Martin het 3de winstpunt binnen te halen.
Iedereen zal begrijpen dat ná afloop, onder het genot van een sapje, de relatie Ameide
– Meerkerk uitvoerig op kwaliteit(met een zij-sprong) besproken is. Het werd nog een
gezellige avond.
PR man team 4
W. de Vries

Het

moment van het 1ste kwartaal 2013.

De finale Clubkampioenschappen senioren enkel 2013.

Dit keer een sportief MTTV moment van het 1ste kwartaal 2013.
Bij een stand van 10-10 in de 5de game is de spanning, vertwijfeling, wanhoop en
concentratie van de gezichten en houding af te lezen.
Uiteindelijk kon John de beker kussen.
Tafeltennis: ook een individuele sport.
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Verhalen uit
Mirakels
Ik heb een vent gekend, die serveerde in etappes. Hij gooide de
bal op, beschreef met zijn bat een cirkel om de bal en raakte bij
de tweede cirkelbeweging de bal pas. Nou schijnt dat vaker
vooral door topspelers te worden gedaan, alleen die ben ik in
mijn tafeltennisloopbaan niet tegengekomen.
Wat ik onlangs zag gebeuren, was het volgende:
Mijn teamgenoot serveerde, kwam met zijn batje tegen de rand van de tafel en zijn
speeltuig kletterde uit zijn hand.
Nauwelijks waarneembaar, zo snel griste hij zijn plankje weer van tafel en maakte met
een ferme slag de geretourneerde bal af voor de ogen van zijn verblufte tegenstander.
Een mirakel, tien wedstrijdpunten waard ! Toch besloot de “tovenaar” af te zien van
zijn wonderbaarlijk verworven punt, hij vond een en ander onreglementair en na
onderling overleg werd het een let.
Ik heb het juiste antwoord op die bewering (nog) niet !
Liefhebber
Licht
U las eerder over het belang van een goede verlichting en er heeft op dat gebied in ons
tafeltennis-wereldje een evolutie plaatsgevonden. Er kwam meer, er kwam beter licht
en toch zijn we blijven klagen over de kwaliteit van dat licht !
Toch niet zo vreemd, kijk naar de gemiddelde leeftijd van de tafeltennisser. Hoe ouder
de mens is hoe meer licht hij of zij nodig heeft om te kunnen zien. Ook de kleur van
het licht is voor oudere ogen van belang.
Dat brengt mij toch ook op andere gedachten. De bal is groter geworden, die zien we
daardoor natuurlijk eveneens een stuk beter. Hoe zou dat nou over 10 of 20 jaar zijn ?
Een golfbal ?
Overigens nog iets. Hier en daar presteert men het oranje ballen in de strijd te gooien,
maar een kleurenblinde ziet alleen maar grijstinten. Is die potverdrie met een grijze
(oranje) bal op een grijze (groene) tafel in de aap gelogeerd. Kan dat zo maar, is er al
geprotesteerd ? Die speler moet een witte bal hebben, dan ziet íe pas helder !
Er zijn echter plekken, waar ik jaloers op die kleurenblinde ben, dat is in zalen met die
paarse tafels !

Jeugdcorner.
We kunnen stellen dat de afgelopen maanden op
rolletjes loopt. We hebben de training kunnen geven
zoals op de planning stond. We hebben voor de
aankomend periode weer een nieuwe plan om de jeugd
te blijven motiveren en om te groeien.
We hebben veel aandacht voor de techniek schuiven,
de basishouding en ook ‘ richten’ is een van de basistechnieken. Het is tenslotte niet
vanzelfsprekend om de bal bewust scherp links of rechts te spelen.
Aankomende weken gaan we de training hopelijk net weer iets anders aanpakken. Ik
zeg hopelijk, omdat ik de hulp van de senioren nodig heb.
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Dit is besproken tijdens de algemene ledenvergadering en is positief ontvangen. Dit
betekent dus dat ik er van uit ga dat elke seniorlid zich aan de gedane afspraak gaat
houden.
Doelstelling:
de jeugd meer te betrekken bij de vereniging en de overstap van de jeugd naar de
senioren te verkleinen.
Plan:
Elke seniorlid ‘ moet’ minimaal 1x per jaar meetrainen bij de jeugd.
Met het huidige seniorenledenstand verwacht ik dus minimaal 20 weken een seniorlid
bij de training aanwezig te hebben.
Doelstellingen:
Meetrainen betekent dat je lekker een balletje komt slaan tegen 1 van de jeugdleden.
Je hoeft geen training te geven, alleen meespelen.
Doordat een seniorlid de bal in het algemeen beter op de tafel kan houden, kan de
jeugdlid hier veel voordeel van op doen.
De training begint om 18:45 met tafelsopzetten en tussen 19:00-20:00 daadwerkelijk
tafeltennissen. Elke seniorlid die leuk meetraint kan daarna gewoon lekker zelf balletje
slaan en krijgt van mij een lekker biertje of ander drankje. Het is toch een kleine
moeite om 1 uurtje eerder te komen...
Graag onderstaande invullen en e-mailen:
1.Naam:...........................................
2.Welke vrijdag (datum): ...............
Mijn e-mailadres: henkhuyzer@hotmail.com
Telefoonnummer: 06-30138467
Ik heb al 1 aanmelding en hoop dat er nog veel volgen!
Henk Huyzer.

MTTV in het nieuws.
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Team 5:
Truus de Goey(aanvoerder), Arie Verduin, René Vermeer en Richard de Rijk
Klasse/poule:
5de klasse/poule C
Speelavond:
Woensdag
Ons team heeft dezelfde samenstelling als eerdere competities te
weten:
Arie Verduin, Richard de Rijk, René Vermeer en Truus de Goeij.
Mijn teamleden zijn zeer tevreden over de verslagen die ik schrijf
dus ik mag het nu ook weer doen.
We beginnen Arie, René en Truus op 29 januari 2013 tegen HTV – 2.
Een team wat ook al jaren met elkaar speelt en waar plezier voorop staat. Wel willen
we allemaal winnen als we achter de tafel staan. En spannend wordt het.
Als eerste: Truus tegen Henk (den Besten) Truus wint de 1ste set maar de andere 3 zijn
voor Henk. Leuke partij. Dan Arie tegen Gerrit (van de Wal), Geen kans voor Arie.
Gerrit is oppermachtig. Dan René tegen Nico (den Besten). Ook een mooie wedstrijd
maar ook deze gaat in 4 sets naar HTV.
De dubbel Arie/René tegen Gerrit/Henk. Eerste 2 sets soepel voor Meerkerk maar dan…
HTV geeft tegengas en gaan voorbij, in vijven voor HTV. Veel dorst maar nog geen
punten, dus eerst maar pauze. Na de pauze Truus tegen Gerrit; kansloos. Dan Henk
tegen René, spannend in vijven voor René. Eerste punt is binnen. Dan Arie tegen Nico,
ook in vijven voor ons. Dan weer twee verliespartijen en als laatste wedstrijd Henk
tegen Arie, ontzettend spannend maar uiteindelijk in de vijfde set met een stand van
15-17 winst voor Arie.
Een einduitslag deze avond van 3 – 7. Verlies dus voor ons maar wel een hele gezellig
avond.
Onze eerste thuiswedstrijd is tegen Tavernie 4.
Arie, René en Truus spelen tegen Ricardo v.d. Berg, Jeroen van Bruchem en Matthijs
Willemse.
René begint tegen Ricardo, een spannende strijd die in de vijfde set beslist wordt in het
voordeel van Ricardo. Dan Truus tegen Jeroen, ook een spannende strijd, hoge
setstanden maar Jeroen wint. Dan Arie tegen Matthijs, opnieuw een vijfsetter maar nu
winst voor Arie. Het dubbel René/Truus tegen Ricardo/Jeroen. Ook hier gaat met hoge
setstanden Tavernie met de winst strijken. We gaan de pauze dus in met een 1-3
achterstand. Dan Truus tegen Ricardo. Te laat in de wedstrijd krijgt Truus vat op het
spel van Ricardo, verlies dus in 3 sets. Dan weer een spannende 5 setter van René
tegen Matthijs maar gelukkig winst voor René. Dan wint Arie in 3 sets van Jeroen.
Daarna gaat alles in snel tempo naar Tavernie. Een verlies deze avond van 3 – 7
Precies 4 weken later spelen we de volgende wedstrijd, weer thuis nu tegen
Dordrecht 4.
Arie, René en Truus tegen Michel de Koning, Gijs Wapperon en John van de
Muysenberg.
Arie begint tegen Michel, mooie spannende strijd maar winst voor Michel. Dan Truus
tegen Gijs ook spannend en eindelijk wint Truus haar eerste wedstrijd deze competitie.
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René wint simpel van John. Het dubbel Arie/Truus tegen Michel/John lukt niet. We
gaan dus de pauze in met een gelijke stand. Na de pauze zijn er nog een paar
spannende partijen. René tegen Gijs winst in 5 sets voor René. Truus tegen John, zij
komt riant met 2-0 voor, de derde wordt verloren met 11-13 en ook in de vijfde set
komt zij op voorsprong maar de uiteindelijke winst gaat naar John. Een gezellige avond
met veel strijd en een gelijke stand 5-5.
De volgende wedstrijd is weer thuis. Nu spelen Arie, René en Truus tegen
Henk Wiekart, Jan van de Berg en Cees van Logten van TaLaNi 3.
Arie begint tegen Jan en wint deze vrij makkelijk. René tegen Cees waarin René het
onderspit moet delven. Dan Truus tegen Henk, de laatste keer dat zij tegen hem
speelde wist zij geen bal te raken, nu gaat het gelukkig beter toch staat zij al snel met
2-0 achter maar in de derde set gaat Henk haar spelletje meespelen en die set is voor
Truus. Ook de 2 volgende sets komt Henk niet meer in zijn spel en de winst is dus voor
Truus. Heerlijk. Het dubbel Arie/René tegen Jan/Cees gaat in 4 sets naar MTTV. We
gaan de pauze dus in met een prachtige 3 – 1 voorsprong. Na de pauze begint het
weer lekker winst voor René en Arie. Dan Truus tegen Cees. Truus heeft niets in te
brengen tegen hem dus is de winst in korte tijd voor Cees. Daarna slinkt onze
voorsprong zienderogen. De laatste wedstrijd van Arie tegen Cees moet voor onze
winst zorgen. De strijd is spannend vijf sets, hoge setstanden en winst voor Cees. Dus
ook nu weer
Zo de eerste helft zit er al weer op. Volgens mij staan we onderaan maar heel dicht bij
de anderen. Het nadeel van 5 teams in een poule dat je maar 8 wedstrijden speelt, het
voordeel is dat je niet kunt degraderen. We gaan vol goede moed de tweede helft in en
hopen dat Richard ook weer inzetbaar is en wat puntjes kan verzamelen.
Truus de Goeij

MTTV in het nieuws.
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