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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
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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
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
Kedichem
Meerkerk
Leerbroek
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk

De advertenties worden in zwart afgedrukt. Voor de digitale publicatie kunnen de
advertenties in kleur worden opgenomen.
Heeft u interesse:
stuur dan een originele liefst digitale versie van de advertentie naar de redactie of neem
contact op met Wim de Vries.

Koop of informeer bij onze adverteerders!
Kopij uiterlijk 20 september 2013 inleveren bij de redactie
of per e-mail naar: red_polsslag@hotmail.com
Het ELAR toernooi heeft zich in de afgelopen
jaren bewezen door een groeiend aantal
deelnemers.
Het beloofd dus weer een sportieve en
gezellige dag te worden.
Reserveer zaterdag 19 oktober 2013 alvast.
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De voorzitter schrijft………………..
Beste allemaal,
Voor velen van jullie staan de vakanties weer voor de deur. Lekker
even onbezorgd ontspannen en genieten van de rust, of juist heel actief
bezig zijn en je zinnen verzetten. Als je uit je normale ritme bent, kan
de accu weer opgeladen worden. Die afwisseling zorgt er bij mij in
ieder geval voor dat ik weer met frisse zin tegenaan kan gaan.
Vorige maand was ik op de Algemene Ledenvergadering van de NTTB afdeling West.
Om de vergadering wat te breken hadden ze een gastspreker die een project “naar
een veilig sportklimaat” runt voor de NTTB. Daarin wordt er verteld hoe je als
vereniging de sport voor iedereen leuk en gezellig houdt. Best gek eigenlijk dat er
blijkbaar zo iemand ingehuurd moet worden om dat iedereen duidelijk te maken.
Tijdens dat betoog dacht ik nog: “Speelt dat bij MTTV?” Mijn eerste gedacht was nee,
volgens mij niet. Moet ik er dan wat mee? Ja, want we moeten als bestuur ervoor
zorgen dat iedereen het naar zijn of haar zin blijft houden.
En misschien zie ik het wel verkeerd en zijn er wel mensen binnen onze club die het
anders zien of ervaren. Schroom dan niet en spreek mij of een van mijn collegabestuursleden aan. Dit geldt natuurlijk ook voor ouders van jeugdleden als ze
vermoeden dat er iets speelt.
De competitie is redelijk verlopen. Helaas zijn er geen kampioenen te melden. Alleen
het vijfde team is laatste geworden. De rest eindigde boven de streep. De team
samenstellingen voor volgend seizoen zijn als ik dit stukje schrijf nog niet bekend. Wel
zal het een hele puzzel worden, maar puzzelen kan best leuk zijn! Zoals ik al eerder
heb gezegd, halen we alles uit de kast om het iedereen naar de zin te maken.
Graag wil ik nog even van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een hele fijne,
leuke, luie en of sportieve vakantie toe te wensen.
Jeroen Peek

Steun MTTV en maak kans op
mooie (geld)prijzen(zie elders in
de Polsslag).
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28-06-2013

laatste speelavond
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Agenda en evenementenkalender.
04-09-2013
19-10-2013
27-12-2013

eerst speelavond seizoen 2013/2014
ELAR toernooi
oliebollentoernooi

Onze jarigen……………………………
10-07-2013
10-07-2013
11-07-2013
15-07-2013
15-07-2013
17-07-2013
21-07-2013

Wim Keppel
Wim van de Bilt
Y. Heerkens
Jarno Stuy
Dani de Groot
Ruud Muilwijk
Jeroen Peek

Meerkerk
Gorinchem
Noordeloos
Schoonrewoerd
Meerkerk
Meerkerk
Vianen

06-08-2013
13-08-2013
16-08-2013
16-08-2013
23-08-2013
29-08-2013
29-08-2013

Martin van de Ham
Julian van Daal
Mick van Iperen
Wim de Vries
Daniël Muilwijk
Fie Ya Chen
Femke Venema

Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Zeist
Meerkerk
Meerkerk

14-09-2013
18-09-2013

Richard de Rijk
Stef van de Bilt

Ridderkerk
Meerkerk

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

Van de redactie.

De vakantie staat voor de deur. Iets om naar uit te kijken.
Lekker luieren in een warm land, actief bezig zijn met
(berg)wandelen en/of fietsen of andere culturen snuiven. Er
is tegenwoordig keus genoeg. Voor diegene die geen keus
hebben kan gewoon thuis blijven, zeker als het lekker weer
is, ook een echte vakantie zijn.
Even geen tafeltennis of misschien toch wel op een camping of bij een hotel. Zelfs Jong
Oranje bracht de tijd door met een “potje tafeltennis” was op de TV te zien. Als je het
goed beschouwd is tafeltennis dus best een populaire sport. Het is kennelijk alleen een
soort “vrije tijd” en geen “club” - sport. Stof om over na te denken voor de werving
van nieuwe (jeugd) leden. Want nieuwe leden kan iedere vereniging maar zeker MTTV
goed gebruiken.
Helaas is de Polsslag minder gevuld dan anders. Naast de vaste rubrieken is er
kennelijk geen inspiratie om iets op papier te zetten.
Niettemin wenst de redactie iedereen veel leesplezier en een fijne zonnige vakantie.
Wim de Vries
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Clubkampioenschappen MTTV 2013 dubbel senioren.

Spelmoment uit finale partij Daniël/Martin(ontevreden) versus Henk/John(tevreden).
Op 24 mei konden de batjes uit de tas voor de clubkampioenschappen dubbel
senioren2013. We waren uiteindelijk met 13 man in de zaal dus werd besloten dat
Richard alleen als organisator zou optreden, een taak die hem uitstekend is
toevertrouwd. Op de hem bekende wijze had hij de indeling zorgvuldig voorbereid op
basis van de uitslagen van vorige jaren en omdat er dus 6 koppels gevormd konden
worden, besloten we er een 6 kamp van te maken met de volgende dubbels :
- Daniel/Martin
- Henk/John
- Wim de Vries/Jarno
- Lex/Theo
- Jan/René
- Truus/Stef
De 1e ronde moest ikzelf met Wim tegen Jan en René. We zijn allebei
gelegenheidskoppels die nog nooit eerder samenspeelden. Jan en René hadden dit nog
wel getracht de voorgaande weken maar vakantie en “Libelle-dagen” gooiden roet in
het eten. Dat kwam ons prima uit want we zetten meteen een gedegen 3-0 winst op de
borden. In de 2e game hadden we overigens over geluk niet te klagen toen Wim een
ongeëvenaarde dubbele randbal om de hoek service inzette, waar Jarno 2 randballen
op deed volgen. De 2e ronde was een pittige loting, de combinatie Henk-John stond
tegenover ons. Hoewel John bij het inspelen de nodige steekjes liet vallen was daar in
de wedstrijd helemaal niets meer van te merken waardoor het 0-3 werd. De 3e ronde
tegen Truus/Stef kwamen we niet echt in de problemen hoewel de gamestanden met
2x 11-8 nog vrij nipt waren. Bij de pauze was alles volgens schema verlopen :
Daniel/Martin en Henk/John hadden 3x gewonnen, Jarno/Wim 2x, Theo/Lex 1x en
Jan/Rene en Truus/Stef nog niets. De pauze deed ons niet echt goed want tegen
Daniel/Martin was weinig kruit gewassen, behalve in de 2e game toen we liefst een 8-4
voorsprong namen maar even zo snel toch met 10-12 verloren. Omdat alle wedstrijden
op schema waren verlopen, moesten de laatste 3 wedstrijden beslissen over de 5e/6e
plaats, 3e/4e plaats en 1e/2e plaats.
Jan/René en Truus/Stef maakten er in de strijd om de 5e en 6e plaats een spannende
pot van, na 2-2 in games ging de 5e game duidelijk niet meer gelijk op en trokken Jan
en René met 11-1 aan het langste eind.
De strijd om de 3e en 4e plaats was vooral een strijd tussen team 4. Lex/Theo aan de
ene kant van de tafel en Wim de Vries/Jarno aan de andere kant.
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Vervolg: clubkampioenschappen MTTV 2013 dubbel senioren.

De 1e game namen Lex en Theo de hele game een lichte voorsprong maar op het einde
pikten Wim en Jarno met 13-11 de winst weg. De 2e game ging met 11-4 duidelijk naar
Jarno en Wim, maar in de 3e game kwamen Lex en Theo met 9-11 terug.
In de 4e game leek de motor van Jarno en Wim verder te haperen toen Jarno zelfs het
batje uit Wim’s handen sloeg, die vervolgens
hulpeloos de bal door Lex zag worden
geretourneerd. Maar daarna pakten we de draad
weer op en sloegen we ons met de vele rake
klappen van Wim naar de 3e plaats.
De finale leek een
eenzijdige wedstrijd te
worden. Daniel/Martin
namen snel een 2-0
voorsprong, vooral John
keek vertwijfeld om zich
heen terwijl Henk toch
juist goed aanvalsspel liet
zien. Henk bleef fanatiek
naar de winst jagen en de
ene winner na de andere
verliet zijn batje, John trok zich langzaam maar zeker op
aan zijn spel en ging solide de ballen teruggeven terwijl
Daniel en Martin gaandeweg iets meer foutjes maakten
zodat het van 0-2 uiteindelijk nog 3-2 werd en Henk en
John op een prachtige manier de nieuwe clubkampioenen in
het dubbelspel werden.

Totaal uitslag:
POULE 1 (6 KAMP) (TAFELS 1 t/m 3)

24-05-2013

nr

deelnemers

1e 2e 3e 4e 5e
r
r
r
r
r tot. eind.

1

Daniel / Martin

1 1 1 1 0

2

Johnny / Henk

1 1 1 1 1

3

Jarno / Wim de V

1 0 1 0 1

4

Theo / Lex

0 1 0 1 0

5

René / Jan

0 0 0 0 1

6

Truus / Stef

0 0 0 0 0

Jarno Stuij
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4
5
3
2
1
0

2
1
3
4
5
6

Wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2013.
Team 1:
Rinus Burggraaf (aanvoerder), Gerard van Buuren, Jan van Duijn
Klasse/Poule:
4e klasse/Poule D
Speelavond :
Vrijdag
Helaas geen verslag ontvangen.

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.

Gaat het ELAR toernooi in Meerkerk ook zo mega worden als op deze foto?
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Wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2013.
Team 2:
Jarno Stuij(aanvoerder), Stef van de Bilt, Jeroen Peek en John Barten
Klasse/poule:
4de klasse/poule B
Speelavond:
Vrijdag
MTTV 2 - Drivers 6
Uitslag 7-3

De 1e return mochten we thuis tegen Drivers. Net als in de 1e
wedstrijd mochten Jarno, Jeroen en Stef aantreden tegen Leen,
Mark en Ewout. Jarno mocht beginnen en na een moeizame 1e
set kwam hij tegen Leen helemaal los en won met 3-1. Stef
leek niet veel in te brengen tegen Mark want al snel keek hij
met 3-11 en 7-11 tegen een 0-2 achterstand aan. Maar op z’n
Stefs zette hij een tandje bij en met 10-10 en 13-11 trok hij de
stand gelijk, hij leek direct door te stoten maar helaas, helaas,
zoals al eerder overkomen verloor hij toch nog nipt met wat
pechballen met 12-14. Jeroen haalde een stabiele overwinning
en mocht daarna het dubbel met Jarno spelen die deze competitie nog ongeslagen was.
En dat bleek want met een strakke 3-0 winst pakten we een mooie 3-1 voorsprong bij
rust. Stef kon daarna Leen aardig bijbenen maar iedere set net niet genoeg. Jarno en
Jeroen speelden vervolgens 2 5 setters. Jarno speelde tegen Ewout zijn ongetwijfeld
beste partij van de competitie die een zinderend verloop kende: 14-16, 11-9, 12-10, 911 en dan uiteindelijk met 13-11 winnen een prachtig resultaat. Jeroen had het lastig
tegen Mark met 0-1 en 1-2 kwam hij 2 x achter maar boog dit toch nog om naar winst.
Jarno kon niet meer stuk vanavond en verpletterde Mark, Jeroen haalde ook een 3-0
winst, Stef kon helaas geen puntje meer toevoegen maar het resultaat was een fraaie
7-3 winst zodat we doorstoten naar de 3e plaats.
Top Spin 2 – MTTV 2
Uitslag 5-5
Op het programma staat de uitwedstrijd tegen Topspin. Stef begint en de eerste game
weet hij aardig bij te blijven. De tweede game gaat het een stuk minder. Gelukkig
herstelt Stef zich in de derde game. Uiteindelijk verliest hij in vier games.
Johnny speelt vervolgens heel wisselend tegen een tegenstander die hij makkelijk moet
kunnen hebben. Gelukkig weet hij de vijfde game te winnen. Jeroen verliest de eerste
game met 9-11, maar herstelt het keurig: 11-5, 11-9 en 11-5.
Het dubbel met Stef en Johnny gaat heel erg gelijk op. 13-15 verlies en 14-12 winst.
Daarna zakt het in en wordt er dik verloren. 2-2 bij de rust.
Na de pauze gaat Stef verder en komt helaas net te kort. Hij verliest in drie games,
maar alles met twee punten verschil. Jeroen wint in vier games en Johnny verliest in
vijf games.
De laatste ronde moeten we er nog aan trekken, want we staan achter. Jeroen begrijpt
dat en wint dik. Stef heeft het moeilijk tegen Dennis, de beste man van Topspin. In de
laatste wedstrijd loopt het fantastisch bij Johnny en hij zorgt ervoor dat we toch met
een gelijkspel wegkomen.
Tafeltennis: ook een vakantiesport.
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Vervolg: wedstrijdverslag team 2.

MTTV2 - Papendrecht 7
Uitslag 6-4
Deze keer weer een thuiswedstrijd tegen het sterke Papendrecht. Stef opent tegen
Henk van den Bosch. Het begint te vervelen, maar al weer verliest Stef nipt al zijn
games. Johnny speelt heel nauwkeurig tegen Rin Visser en wint dik verdiend Jeroen
heeft geen problemen met André Voskuijl. Het dubbel, bestaande uit Stef en Johnny,
heeft een topdag en wint glansrijk. Een 3-1 voorsprong hadden we niet verwacht tegen
dit team.
Na de pauze maakt Johnny korte metten met Henk: 11-2, 116 en 11-9. De
tussenstand is 4-1. Vervolgens komt Papendrecht terug doordat Stef verliest van André
en Jeroen van Rin, allebei in drie games. Ze kruipen dan toch weer dichtbij.
Maar wij hebben Johnny. De man of the match verslaat André ook in drie games.
Jeroen wint van Henk en Stef verliest van Rin.
Dit betekent dat we met 6-4 gewonnen hebben. Een mooi resultaat tegen dit sterke
team!
MTTV 2 - Gorkum 4
Uitslag 3-7
Spannend was voor ons hou we tegen de bijna kampioen Gorkum zouden presteren en
dan ook nog zonder onze beste speler Jeroen. Jarno moest na 2 weken rust weer
warmdraaien, maar daar is Wim Breur dan ook een moeilijke tegenstander voor,
hoewel hij de laatste game met 8-11 nog in de buurt kwam. Stef speelde eenzelfde
partij tegen John Viveen, maar Johnny gaf ons met een 3-1 winst op Erik Baerveldt
nieuwe hoop. Omdat Stef en John vorig seizoen ook goede dubbels hadden gespeeld
mochten zij het proberen maar dat wel geen succes, 0-3.
Na de pauze gingen Jarno en Stef ook met 0-3 onderuit zodat een grote nederlaag
dreigde : 1-5 achter. Maar deze wedstrijd was Johnny onze verrassing uit de hoge
hoed. Tegen John Viveen spoot hij met 11-3 en 11-6 uit de startblokken, Viveen
herpakte zich de 3e set met het nodige verbaal, maar een opmerking vanaf de zijlijn
bracht hem helemaal uit evenwicht, 3-1. Dan de klapper van de avond : de nog
ongeslagen Wim Breur tegen de in winning mood verkerende Johnny, wat zou dat
opbrengen ? Wim pakte met 10-12 de 1e game, Johnny de volgende 2 games met 11-5
en 11-9. Maar Wim knokte terug met 5-11. Toen was de koek echter op en Johnny
sloeg met 11-6 sensationeel toe. Jarno leek in de laatste wedstrijd tegen John Viveen
dit kunststukje te herhalen en speelde een mooie wedstrijd tegen Viveen. Maar
uiteindelijk was de pijp net te vroeg leeg en verloor hij in 5 games. Dus leverde dit ons
een toch nog behoorlijke 3-7 nederlaag op .
VCS 2 - MTTV 2
Uitslag 2-8
Alweer de laatste wedstrijd van de competitie, en net als de vorige wedstrijd door
vakantie van Jeroen in dezelfde samenstelling. Jarno begon goed met een 3-0 winst op
Johan Scholte die na deze wedstrijd afzwaait als competitiespeler omdat hij gaat
overwinteren in Spanje. Johnny had het lastig met Robert Möhlman maar via een 5
setter zette hij ons toch op 2-0. Stef was zo op het goede spoor gezet en tegen Paolo
Gokhale speelde hij een goede wedstrijd. Dit keer het dubbel Johnny/Jarno en via 11-3
en 11-5 kwamen we makkelijk op 2-0. Misschien iets te makkelijk want met de nodige
missers leverden we de volgende 2 games in, maar Jarno sleepte uiteindelijk met 11-6
toch de winst eruit zodat hij ongeslagen bleef in de dubbel dit seizoen.
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Vervolg: wedstrijdverslag team 2.

Hij mocht gelijk door tegen Robert en sloeg in 3 games toe en zette de stand op 5-0.
Stef wilde tegen Johan waar hij vorige keer van had verloren iets rechtzetten maar we
de 5 setters zijn al enige tijd niet aan Stef besteed, en zo verloor hij met 2-3. Dit zette
hij echter recht in zijn laatste wedstrijd want tegen Robert lukte het eindelijk een keer
wel, door wisseling van zijn batje kantelde hij de wedstrijd en won in 5 sets. Jarno had
tot slot toch Paolo geen vat op diens spel zodat we afsloten met een 8-2 winst en met
53 punten stevig op de 3e plaats zijn geëindigd.
Jarno Stuij & Jeroen Peek

JEUGDCORNER

We zijn in januari het kalenderjaar goed begonnen. Met nog slechts een paar weken te
gaan tot de zomervakantie moet ik helaas stellen dat er bij de jeugd een afname is qua
aantal leden. We verwachten zeer zeker dat dit helemaal goed gaat komen na de
zomervakantie.
We hebben daarom voor september veel leuke dingen op de planning staan om zoveel
mogelijk nieuwe leden te trekken. In de afgelopen weken hebben we ook niet stil
gezeten.
Koningsspelen
Op vrijdag 26 april waren wij als
tafeltennisvereniging van de partij op de
koningsspelen. Dit was een zeer geslaagde middag!
De basisschool de Springplank heeft in
samenwerking met de Volleybal, badminton en
MTTV een leuke sportmiddag voor de jeugd
georganiseerd. Wij hebben 2x een groep van 10
mensen een korte introductie / kennismaking
gegeven met de sport.
Zie het fotoresultaat!:
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Vervolg: jeugdcorner.

Weten jullie nog het senioren-junioren plan?
Elke seniorlid dit vrijwillig een keertje meetraint bij de jeugd krijgt van mij een lekker
biertje of ander drankje. Het is toch een kleine moeite om 1 uurtje eerder te komen en
het is geweldig voor de jeugd. De training begint om 18:45 met tafels opzetten en
tussen 19:00-20:00 daadwerkelijk tafeltennissen.
Senioren-jeugd dubbel toernooi:
Op vrijdag 1 juni hebben we een nieuw soort dubbeltoernooi gespeeld. Er waren 8
leden van de senioren bereid om de strijd aan te gaan SAMEN met een jeugdlid voor de
fel begeerde titel. Aan het eind was er nog wel een kleine verrassing: er volgde nog
een kleine leeftijdcorrectie (het eerste getal van de beide leeftijden werd in mindering
gebracht op je eindstand). Door deze spannende draai is uiteindelijk Daniël (seniorlid)
samen met Winston kampioen geworden. Ook deze avond was zeer geslaagd! Jullie
allen bedankt voor de deelname!
Slot
Dan rest mij nu nog als laatste om jullie alleen een heerlijke zomervakantie toe te
wensen.
En als je tafeltennissers (vrienden/vriendinnen/neefjes/nichtjes etc.) kent die nog niet
lid zijn bij ons: nodig ze dan vooral uit om eens een keertje mee te spelen! Je kunt
vrijblijvend 2 keer meetrainen.
Henk Huyzer
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moment van het 2de kwartaal 2013.

Het

Ook nu weer een sportief MTTV moment.
Voor John was na zijn clubkampioenschap
2013 enkel de 2de titel dit jaar en Henk
had nog nooit eerder een kampioenschap
gewonnen!
De vreugde en trots straalt er vanaf.
Een goede beleving van de
tafeltennissport.

Wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2013.
Team 3:
Willem Keppel(aanvoerder), Piet Copier en Ruud Muilwijk.
Klasse/poule:
4de klasse/poule B
Speelavond:
Woensdag
Tavernie 2 – MTTV 3
datum : 20-3-2013
uitslag : 4-6
Uit naar Tavernie, helaas met zijn tweeën, door problemen op mijn werk moest ik op
het laatste moment afzeggen.
Jeroen was zo goed om in te vallen, dus samen met Piet naar Nieuwland. Ik heb van
deze wedstrijd geen verslag ontvangen, jammer!
Wel heb ik begrepen dat Jeroen ze alle drie heeft gewonnen en Piet 1. Thuis hadden we
met 6-4 gewonnen, dus de zaak is weer in evenwicht!
Niet slecht dus met twee man, Jeroen bedankt voor het invallen en wij gaan weer op
zoek naar de volgende invaller!
Sliedrechtsport 4 – MTTV 3
datum : 8-4-2013
uitslag : 7-3
Helaas kan ik op dit moment van schrijven het formulier niet meer
vinden, heb alles afgezocht, maar helaas.
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Ik weet dat we met 7-3 verloren hebben, maar weet zelfs de naam van onze invaller
niet meer, dit is erg!!!!
Wie de punten binnen heeft gehaald? Ook dat weet ik niet meer! Ouderdom komt met
gebreken zeggen ze wel eens, ik beaam dat dit zo is!
Hierbij wil ik wel onze invaller bedanken, hij weet het vast wel. (Jan?)
VCS 1 – MTTV 3
datum : 17-4-2013
uitslag : 8-2
Uit naar Sleeuwijk, de koploper. Onze invaller is Gerard van Buuren die weer een
avondje wist vrij te maken voor ons.
Piet mag als eerste tegen Gelderblom, weet 1 set te winnen, maar verlies in vieren.
Dan Ruud ook voor hem zit er niet meer in tegen Verhagen dan 1 set, verlies in vieren.
Gerard mag dan tegen van de Werf, verlies in drieën.
Dan uiteindelijk winst in de dubbel, in een spannende vijfsetter winnen we de laatste
met 11-9.
Na de pauze mag Piet aan de bak tegen Verhagen. Piet verliest in drieën maar met
nipte cijfers 11-9 14-12 11-9. Dan Gerard tegen Gelderblom, ook verlies in drieën,
maar hoe!!!
11-9 11-9 en 17-15 jammer. Ook voor Ruud verlies in drieën tegen
van de Werf. Met 6-1 achter met nog drie wedstrijden te gaan, het geluk is niet bij
ons.
Gerard dan maar weer tegen Verhagen, het zit Gerard niet mee. Het word een
vijfsetter, setstanden van 15-17 en 12-10 11-9 enz enz. Maar uiteindelijk trekt Gerard
weer aan het kortste eindje.
Ook Piet verliest zijn laatste partij tegen van de Werf. Setstanden van 9-11 11-4 116 en 13-11. Dan Ruud tegen Gelderblom, ook dit word weer een vijfsetter met jawel
winst voor Ruud. Setstanden 11-9
11-7
8-11 9-11 en 10-12 nipt maar
verdient!
Toch nog twee punten binnengehaald tegen deze sterke tegenstander. Gerard weer
bedankt voor het invallen, het zat je niet mee vandaag!
Volgende week alweer de laatste wedstrijd tegen Papendrecht.
Willen we niet op de laatste plaats eindigen dan zullen we toch op zijn minst gelijk
moeten spelen. We zullen het zien.
MTTV 3 – Papendrecht 10
datum : 24-4-2013
uitslag : 5-5
De laatste wedstrijd van het seizoen, met op de valreep René Vermeer als invaller. We
staan 1 puntje voor op Papendrecht, dus is een gelijk spel genoeg om niet als laatste
te eindigen. Gedegradeerd zijn we toch wel, maar uit principe houden we altijd 1
tegenstander onder ons!
Ruud begint en verliest nipt in vieren, 12-10 10-12 7-11 en 10-12. Piet weet zijn
game in vieren binnen te halen, knap. René verliest in drieën en ook de dubbel
verliezen we in een vijfsetter! We gaan eerst maar wat drinken om wat kracht op te
doen. Achter met 1-3, het zal toch niet…..
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Na de pauze mag Piet, onze beste man tot nu toe, met 1 gewonnen partij in de zak,
weet hij ook deze partij binnen te halen, weliswaar in vijven, maar hij trekt de stand
naar 2-3 Ruud verliest zijn tweede partij op rij, weer in vieren, maar de vorm
ontbreekt. Dan onze invaller René en jawel hij wint overtuigend in vieren. Chapeau!!
Met nog 3 games te gaan en 3-4 achter kan het nog steeds! Piet zijn laatste weet hij
in vijven weer af te sluiten met winst, setstanden 1-11 7-11 11-8 11-3 en 11-8,
we staan weer gelijk. Met nog twee games te gaan. Rene verliest zijn laatste dus ligt
de druk bij Ruud. Gelukkig weet hij zijn laatste wedstrijd wel te winnen en trekt hij de
stand gelijk. 5-5
Weer gedegradeerd, maar bij de bond weet je het nooit, misschien worden we wel
weer ingedeeld in de vierde klasse.
Piet is matchwinnaar vanavond, met 3 gewonnen partijen. Dit was ook wel nodig voor
Piet, zo weet hij zijn percentage nog enigszins acceptabel te krijgen! René bedankt
voor het invallen en door jou zijn we geen laatste geworden. En ja Piet we weten het
wel aan jou lag het niet.
Ondertussen hebben we van Wim Keppel te horen gekregen, dat hij in het najaar nog
niet beschikbaar is. Zodat Piet en ondergetekende twijfelen of we wel op deze voet
door willen gaan! Misschien een seizoen geen competitie of ingedeeld worden bij een
ander team, dit worden we een klein beetje zat. We wachten wel af met wat voor
ideeën Arie aan komt zetten.
Wim (captain) beterschap gewenst en ik zeg het weer, we wachten met smart op je!!!
Iedereen een fijne vakantie toegewenst.
Ruud Muilwijk

De helden van Noord-Noorwegen
Eland
Het is alweer een tijd geleden, ik was jong en had nog geen
ervaring in de wildernis. Ik studeerde nog, was net in Oslo
voor een stage en mocht enkele maanden bij een Noorse
vriend logeren. In de weekends en de vakanties nam hij mij
mee naar zijn favoriete plekken in de onmetelijke Noorse
natuur, ook die boven de poolcirkel, in Noord-Noorwegen.
Het heeft een blijvende indruk op mij gemaakt, maar het
meeste respect kreeg ik toch voor de stoere dieren die hier – in dit extreme klimaat –
overleven. Die zijn mijn helden en daar wil ik het vooral over hebben.
Op een zomerdag liepen we langs de randen van de taigabossen ten zuidoosten van de
oude mijnstad Kirkenes in de meest noordelijke provincie van Noorwegen – Finnmark.
Het kan hier verrassend warm worden in de zomer, maar je kunt hier beter lange
mouwen en goed sluitende broeken dragen. In deze tijd van het jaar is het enige
vervelende ‘roofdier’ van Noorwegen actief: de mug. Maar wie de juiste
voorzorgsmaatregelen neemt, kan wel ontzettend genieten van de ruige en
verrassende natuur en haar bewoners. Die zomerdag dus… Op een gegeven moment
dacht ik een verwilderde hond te zien die verderop op een rots in de zon zat. Ik wees
mijn vriend Reidar erop en hij fluisterde “Bukken!”
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Toen we daar hurkten, legde hij mij uit dat die een veelvraat was, de grootste
marterachtige van Europa. Het beest kan zo’n 30 – 40 kg zwaar worden en was
volgens Reidar sterk en onverschrokken, zo sterk dat hij naast knaagdieren en
sneeuwhoenders ook vossen, reeën en schapen kon aanvallen. Zelfs bruine beren
gingen hem liever uit de weg vanwege zijn felheid en oersterke kaken. Zoals hij daar
zat op de rots, zag hij er best vriendelijk uit en ik heb sindsdien een zwak voor dat
stoere beest.
Vissen op kingcrab.

Terug in Kirkenes trakteerde Reidar op verse kingcrab. Ze
zien er niet alleen indrukwekkend uit, ze zijn ook
indrukwekkend lekker en hier véél betaalbaarder dan in de
restaurants van Oslo. We aten de ‘simpele’ variant, met
brood, mayonaise en witte wijn. Heerlijk! Je kunt hier ook
(met een gids) op kingcrab safari gaan en ze zelf vangen.
Natuurlijk zijn we tijdens deze trip naar de Noordkaap (op
het eiland Magerøya) geweest om vanaf een indrukwekkende
hoogte – de zee ligt hier ruim 300 meter lager aan je voeten
– de middernachtszon niet in de Barentszee te zien
ondergaan. Niet ver van de Noordkaap kun je op
vogelexcursie te gaan naar de Gjesværstappan, de grootste
vogelrots van Noorwegen, met onder andere
papegaaienduikers, alken, stormvogels en zeearenden.

Hier in het noorden leven ook de Samen – de oorspronkelijke bewoners van
Noorwegen - met rendierkuddes van duizenden (half tamme) dieren die op de toendra
grazen. Wilde kuddes vind je alleen nog op de zuidelijker gelegen hooglanden
Dovrefjell en Hardangervidda.
De provincie Troms ligt onder Finnmark en is rijk aan berglandschappen, fjorden,
vruchtbare valleien en honderden eilanden voor de kust. Vanaf het levendige Tromsø
(de noordelijkste universiteitsstad ter wereld) heb je een schitterend panorama: vóór
jou de eilanden en achter jou de imposante toppen van de Lyngsalpene, geliefd bij
wandelaars en bergbeklimmers. Ook daar leven rendieren, veelvraten en de grote
Scandinavische kat: de lynx. Helaas een nachtelijke jager, je boft als je er een overdag
kunt spotten.
De stormvogel.

Een andere leerervaring was ook in Troms, toen we door
een vriendelijk dal reden en ik voor ons een groot paard
zag oversteken. Reidar lachte en zei: “Dat was een eland!
Je eerste.” Daarna heb ik deze indrukwekkende reuzen
met hun typische schoffelgewei vaker mogen
bewonderen. De elandenpopulatie is tamelijk dicht in het
noorden en je wordt niet voor niets door verkeersborden
gewaarschuwd. Mijn vriend vertelde mij ook dat elanden
tot vier meter diep kunnen duiken om smakelijke wortels
en stengels van waterplanten op te halen. Dat verwacht
je niet van zo’n enorm en zwaar dier.
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De schuwe wolf.

Ik vroeg mijn vriend ook over wolven in deze streken. Volgens
hem waren ze hier vrij zeldzaam maar ze staken wel vanuit
Zweden over. Hoe dichter je bij de grens kwam des te meer
kans dat je er één of een roedel tegenkwam. Maar met de
wolven is het net als met de bruine beren: ze gaan de mens
liever uit de weg. Reidar zei dat we een volgende keer ook naar
de Målselven zouden kunnen rijden, een beroemde waterval
waar ’s werelds langste zalmladder in de rotsen uitgehouwen is. Het is er niet van
gekomen, maar zo houd je altijd iets over om naar uit te kijken!
Iets zuidelijker (maar nog steeds boven de poolcirkel!) kom je in Nordland. Daar moet
je Vesterålen en de Lofoten bezoeken. Vesterålen is een archipel van gevarieerde
eilanden, van groen en vruchtbaar tot ruige bergtoppen. Mooi is hier steeds een brug
verder want de eilanden zijn met het vasteland én met elkaar verbonden door elegante
bruggen. Wat Vesterålen óók interessant maakt, zijn de zeedieren en vogels. Voor de
kust van de eilandengroep zijn de voederplaatsen van de potvissen. Het water van de
Atlantische Oceaan is hier zo voedselrijk dat het ook zeehonden, alken, Jan van
Genten, stormvogels en papagaaiduikers aantrekt. Je kunt het allemaal van dichtbij
zien tijdens een kajaktocht, een walvissafari, een vogelsafari of vanaf een vissersboot.
Een zeearend op jacht

De Lofoten zijn een verhaal apart en dat heeft alles te
maken met de verschijning van deze eilandengroep. Een
donker violette bergketen met een lengte van méér dan
160 kilometer en een hoogte tot duizend meter die uit de
smaragdgroene oceaan opstijgt. Met ruige bergtoppen,
groene valleien en stranden van wit zand betoveren de
Lofoten al lang fotografen, schilders, schrijvers en andere
kunstenaars.

National Geographic roemt dit gebied als de op één na
mooiste eilandengroep ter wereld. Hier komen ook
actieve en sportieve vakantiegangers aan hun trekken.
Denk aan kajakken, hiken, surfen, bergklimmen… De
dierenwereld is hier net zo veelzijdig als de
landschappen en activiteiten. Hier vind je één van de
grootste kolonies zeearenden ter wereld en je kunt ze
aan het werk zien. Er zijn talrijke rotsen met
broedkolonies van alle soorten zeevogels. De wateren rond de Lofoten zijn beroemd
om de kabeljauw (skrei) die hier in de winter gevist wordt. Tijdens bootsafari’s kom je
naast walvissen ook orka’s en zeehonden tegen. Ook de (ongevaarlijke) reuzenhaai
laat zich hier af en toe zien, maar daarvoor moet je je wel in een duikpak hijsen.
Langs de kusten van Nordland voelen zeeotters en vrolijke bruinvissen zich thuis. Op
het vasteland is de kleurrijke universiteitsstad Bodø de toegangspoort naar een
bergachtig gebied, met de massieve Svartisen gletsjer en hooglanden met rendieren en
soms bruine beren. In Helgeland, het zuidelijke deel van Nordland, zijn sprookjesachtig
mooie bergen, kleine meren, loof- en dennenbossen en stille orchideevalleien.
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Hier kom je dassen tegen, reeën, vossen, wolven,
maar ook weer de lynx en… de veelvraat. Ik ging
hier nog op zoek naar hem, maar het is bij die ene
ontmoeting in het hoge noorden van Finnmark
gebleven.
De dierenwereld van Noord-Noorwegen is veelzijdig
en boeiend en er is nog veel meer over te vertellen.
Maar even veelzijdig en boeiend zijn de
landschappen die hun leven bepalen.

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

2
Uitslag 8-2..
Een wedstrijd om mogelijk wat puntjes bij elkaar te sprokkelen.
De uitwedstrijd werd overigens maar nipt met 6-4 gewonnen.
Gorkum gaat onbedreigd op kop. Voor ons zou een 3de plaats al
geweldig zijn.
Wim opende tegen Hans van de Laars wispelturig met 11-5, 1311 en 11-5. Wel goed voor een punt. Theo deed het tegen Gerrit
Zwang degelijk met 11-8,11-9 en 11-7. Teunis redde het niet
tegen Jos van Damme. Met 7-11-8-11 en 9-11 was het gedaan.
Het duo Theo/Wim had het tegen Gerrit/Jos bar moeilijk. De
eerst 2 games gingen eigenlijk te gemakkelijk(11-4 en 11-7). Daarna een zware dip(511 en 8-11) om vervolgens het initiatief weer te nemen door de 5de met 11-5 te
winnen. Een prima ruststand.
De 5de en 6de wedstrijd van resp. Theo en Wim tegen Hans en Jos werden bijna
plichtmatig afgewerkt. Teunis deed tegen Gerrit nog een moedige poging om na de 1ste
game met 11-2 gewonnen te hebben een punt binnen te halen. Maar Gerrit “lag
behoorlijk” dwars. Met een score verloop van 3-11, 9-11, 13-11 en 5-11 ben je niet
echt weggeslagen.
Jos speelde Theo in de 1ste game tot 0-8 helemaal weg. Daarna zette Theo zijn hakken
in het zand en won uiteindelijk knap met 14-12. Daarna was het verzet van Jos
gebroken(2 keer 11-7).Teunis speelde tegen Hans zijn traditionele “spektakel” partij.
Het werd een bijzonder interessante en spannende 5 gamer. Na een 11-7, 5-11, 12-10
en 9-11 durfde niemand een winnaar aan te wijzen. Teun is dacht daar anders over en
won gedecideerd in 11-5.Wim vond het nodig om de laatste in 4 games te spelen maar
won wel(8-11,11-8, 11-6 en 11-9).
Het was lang geleden dat we met 8-2 gewonnen hebben maar de punten zijn binnen.
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Uitslag 5-5.
Deze avond zou beslissend kunnen worden voor een “eervolle” 3de plaats. Zoals
verwacht dachten onze tegenstanders Teunis de Boom, Jeroen Veth en Gerrit Verhaar
er ook zo over.
Wim begon zijn partij tegen Teunis met 11-9 verlies. Zoals gebruikelijk werkt dit
inspirerend want de 3 volgende games won hij met 11-7,11-9 en 11-7.Lex had het
aanvankelijk moeilijk tegen Jeroen. Toch zag hij kans om met zijn wisselende acties
met 7-11, 11-8, 8-11, 11-4(dipje) en een spannende 11-13 te
winnen. Ook Teunis vocht voor wat hij waard was tegen Gerrit. Zijn opening van 11-8
was hoopgevend. Daarna 5-11 en 11-5. Vervolgens verlies met 13-11. In de 5de game
werd het ongemeen spannend maar Gerrit wist met 11-9 te winnen. Ook dit is

tafeltennis.
Voor het gelegenheidsduo Lex/Wim was het in 1ste game wennen. Verlies met 11-6.
Daarna een korte opleving met een 11-9 score. Vervolgens het (nog)niet af hebben
kunnen maken(7-11 en 12-10) waardoor een beslissende 5de game.
Bij een 10-8 stand dachten Wim en Lex het in de pocket te hebben. Maar het spel is
pas ná het laatste punt gespeeld. Verlies met 12-10.
Thee drinken met een 2-2 stand, is als bier zonder alcohol.
Zowel Wim als Teunis verloren vervolgens hun wedstrijden tegen resp. Jeroen (11-6,
11-1 en 11-8) en Teunis(13-11, 11-6, 12-14 en 11-4). Lex had geen enkele moeite
met Gerrit(11-9,11-6 en 11-8).
Teunis zorgde weer voor spektakel door de 1ste game van Jeroen met 11-1 te verliezen
en vervolgens de 2de en 3de met 11-9 en 11-8 te winnen. Hing er dan toch weer een
spectaculaire uitslag in de lucht? Helaas niet. In de 4de game werd Teunis voor de 2de
keer met 11-1 weggespeeld. De 5de verloor hij overigens nipt met 11-8. Weer een
sensationele partij. Ook dit is tafeltennis.
De laatste 2 partijen werden door Wim en Lex in 4 games gewonnen.
Met een gelijke stand hadden beide teams vrede hetgeen onder het genot van een
versnapering bevestigd werd.

Uitslag:
3-7.
Helaas ben ik het wedstrijdbriefje kwijt geraakt en moet ik het verslag “op geheugen”
schrijven. Bij voorbaat excuses als de verslaggeving niet helemaal klopt.
Het team met Peter Hoogerwerf, R. Klein(?) en Ernst Jan Willemstein zou die avond al
kampioen kunnen worden. Voor ons was het puntjes sprokkelen om 3de te worden.
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Ik ga me toch maar beperken tot “de zekerheden”. Theo won een partij waarbij hij
Peter van zijn 100% afhielp. Het dubbelduo Wim/Theo speelde een zeer sterk dubbel
en Wim won van Ernst Jan.
Na afloop hebben we met een drankje en een hapje(zoiets blijft ook hangen) nog een
gezellige 3de helft gehad.

Lekpongers

2

Uitslag 7-3.
Het verlies met 7-3 in de uitwedstrijd was nog niet vergeten. Sterker nog het was de
drijfveer voor een sportieve “wraak”. De spelers Gerrit Molenaar, Erik Mulckhuyse en
Martin den Otter hadden dit wel verwacht en gaven dan ook in de aanloop(lees koude
oorlog) al behoorlijk tegengas.
Wim begon met 11-7 verlies tegen Gerrit, herstelde zich met 11-7 en 11-9 maar liet de
4de toch weer met 11-9 uit de handen glippen. De eerder gesignaleerde motivatie
kwam er in de 5de game bij Wim uit. Gerrit had met 11-3 het nakijken.
Theo begon wat twijfelachtig tegen Eric door met 13-11 te winnen maar ook hij
stoomde met 11-7 en 11-8 door naar de winst. Teunis had een grillige 5 gamer tegen
Martin. De standen 5-11, 11-7, 11-9, 2-11 en 7 11 geven dit goed weer. Het dubbel
van Theo/Wim tegen Gerrit/Eric was degelijk. In 3 games(12-10, 11-8 en 11-9) naar
winst. Met de thee pauze lagen wij op schema.
Daarna Theo had het tegen de goed spelende Gerrit nog knap moeilijk. Met 11-8, 11-8,
9-11 en 11-9 mocht hij blij zijn geen 5de game te moeten spelen. Wim zorgde weer
voor (on)nodige spanning door tegen Martin met 2-0 voor te komen en toch weer in 5
games(deze keer) de winst te behalen. Teunis was vervolgens kansloos tegen de goed
spelende Eric(3-11,4-11 en 8-11). Theo moest tegen Martin alle zeilen bijzetten om
uiteindelijk met 10-12,11-9,13-11 en 11-7 te winnen. Teunis, inmiddels beroemd en
berucht om zijn 5 gamers, was tegen Gerrit optimaal geconcentreerd. Hij wilde persé 1
wedstrijd winnen. De 1ste game gaf niet veel hoop. Verlies met 11-5. Vervolgens een
sterke 11-3 en 11-6 waarna Gerrit weer toesloeg met 11-5. Uiteindelijk werd het in de
5de game 11-7 voor Teunis. Een knappe prestatie tegen een goed spelende Gerrit. Wim
maakte het tegen Eric wel erg bont. Na de 1ste game met 9-11 verloren te hebben
stond hij in de 2de met 10-2 voor. Dat het toch nog 13-11 voor Eric werd was moeilijk
te accepteren waardoor de 3de met 11-7 verloren ging.
De 7-3 winst was een sportieve revanche die samen met de vele spannende en
bijzondere wedstrijden onder het genot van een drankje en een hapje op “derby”
niveau doorgenomen werden.

Mijn buurman belde gewoon om 3.00 uur s-nachts nog aan.
Dat geloof je toch niet?
Gelukkig was ik nog wakker want ik was nog aan het drummen.
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Uitslag 3-7.
Om de 3de plaats over te nemen van TTVA 5 moesten wij met grote cijfers van Eef
Schouten, Ewout van Lambaart en Ryan van de Tempel winnen wetende dat TTVA
tegen Gorkum (normaal gesproken)bescheiden zou scoren.
Wim begon met winst tegen Eef(12-10) maar gaf daarna het initiatief uit handen. Theo
had vervolgens zijn handen vol aan Ewout. Na 11-6, 9-11, 8-11 en 11-5 moest hij in
de laatste game alles uit de kast halen(11-7) om te winnen.
Lex verloor vervolgens van Ryan met de cijfers 11-6, 8-11, 11-7 en 11-5. Het
dubbelduo Theo/Wim tegen Eef/Ewout was goed bezig in een zeer spannende
wedstrijd. In de 5de game werd met 11-8 gewonnen.
Na de thee werden er 5 partijen in 5 games gespeeld:
Ewout – Wim
: 10-12, 11-8, 9-11, 11-4 en12-10
Eef – Lex
: 10-12, 11-4, 7-11, 11-9 en 8-11
Ryan – Theo
: 11-9, 11-13, 11-7, 2-11 en 7-11
Ewout – Lex
: 8-11, 11-6, 11-7, 8-11 en11-13
Eef – Theo
: 6-11, 11-7, 11-3, 11-13 en 7-11
Wim speelde een solide partij tegen Ryan. In “slechts” 4 games(8-11, 9-11, 11-9, en
8-11) winst.
In totaal dus 7 partijen in 5- en 3 partijen in 4 games. Hoe spannend kan tafeltennis
zijn!
Met de 7-3 uitslag zijn wij uiteindelijk met 5 punten voorsprong 3de in de poule
geworden. Een prestatie waar wij toch wel een beetje trots op zijn.
Pr man team 4
Wim de Vries

Verhalen uit
Mooi spel en karakter!
Er staan spelers in mijn geheugen gegrift vanwege hun
persoonlijkheid en mooie manier van spelen. Sierlijke
bewegingen en een fraaie afwisseling van slagen gepaard met
sportief gedrag, mensen die “iets” hebben !
Herre, alle ballen sierlijk op tafel terug brengen en als de kans er is vernietigend
uithalen. Misschien wat voorspelbaar in zijn spel en daarom heerlijk om tegen te
spelen. Maar het laatste ook omdat deze zo heel aardige man zeer sportief reageerde
op al hetgeen zich bij het tafeltennisspelletje voordeed. Niet prat gaand op zijn
maatschappelijk vooraanstaande positie.
Leen, een kampioen bokser, maar ook goed in tafeltennissen. Een mooigespierde
vriendelijke adonis, te goedig van karakter om als technisch begaafd vuistschermer de
absolute top te halen.
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Als tafeltennisser miste hij eveneens de felheid om door te kunnen stoten naar de
hoogste regionen. Hij was enkele jaren een teamgenoot en elke partij was het een
genot hem aan het werk te zien. Ondanks zijn aantrekkingskracht voor vrouwen en dus
vele mooie vriendinnen, zou hij pas veel later de hem passende echtgenote vinden, net
als hij charmant en vriendelijk.
Walter, een korfbalinternational, een heer in doen en laten, hij heeft zijn medespelers
en tegenstanders manieren bijgebracht. Zijn wijze “lessen” en opmerkingen langs de
neus weg zijn mij immer bijgebleven. Zijn tafeltennisspel had veel weg van schermen,
parade é riposte, plagerig de bal keurig op de hoeken van de tafel plaatsen en dan
onverwacht een treffer maken.
Hank, de ideale dubbelpartner, die echter zo uit het lood kon worden gebracht door
onsportief gedrag. Dan konden zijn wangen lichtrood opkleuren en kon zijn oprechte
verontwaardiging groot zijn. Een lang postuur en geen onsje vet te veel, dat hem een
grote reikwijdte verschafte en hem weidse slagen veroorloofde. Hoge ballen werden
door hem op karakteristieke wijze vernietigend afgemaakt.
Voorbeeldgedrag dat ik vandaag de dag mis in de sport. Men maakt zich terecht druk
om topsalarissen en bonussen van directeuren in het bedrijfsleven, maar kikt niet over
miljoenen die in de zakken van jonge voetballers – het is maar een spelletje in de
waan van de dag – verdwijnen. Die zich heel vaak in en om het veld misdragen, zich
daarvoor in het dagelijks leven voor de rechter zouden moeten verantwoorden. Met
hun slechte voorbeeld heel wat ellende veroorzaken waarvoor de maatschappij moet
opdraaien, ook financieel !
Onvoorstelbaar welk een zeggingskracht aan leeghoofdige zakkenvullers in en om de
sport wordt toegekend en hoe schaamteloos direct en indirect om miljoenen wordt
gevraagd voor contraproductieve bezigheden.
Liefhebber staakt het schrijven van dit zo mooi begonnen stukje. Als er nu eens echt
iets komt uit de discussie over Waarden die algemeen en voor iedereen van waarde
zijn en Normen = Regels waar
iedereen aan wordt gehouden ook in en om het sportgebeuren.
Liefhebber

VANUIT DE BESTUURSHOEK

We willen jullie betrokken houden bij onze vereniging en proberen dan ook via “De
Polsslag” jullie op de hoogte te houden waar we mee bezig zijn.

De Financiën:
Op dit moment houdt dat in, de financiële administratie opzetten
zoals onze nieuwe penningmeester Richard dit voor ogen heeft.
Betekent ook dat de facturen even op zich laten wachten maar ze
komen echt wel.
Het omzetten van de betaalpas van de Rabobank, iets wat
makkelijk klinkt maar toch héél veel moeite heeft gekost.

Tafeltennis is meer dan ping-pong.
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Materiaal:
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Vervolge: vanuit de bestuurshoek.

Wij hebben ons bezig gehouden met het opruimen van de kast, het
inventariseren van al onze spullen. We hopen dat iedereen
meehelpt om het netjes te houden en voorzichtig is met alles.
Zaalhuur/ledenaantal/enquête:
Wat is wijsheid?
Hoe komen we aan nieuwe enthousiaste leden?
Wat zijn de mogelijkheden om onze twee avonden te behouden?
Competitie:
Ook het aantal competitiespelers wijzigt door verschillende
oorzaken.
En dan nu maar puzzelen. De één wil liever niet op woensdag spelen, de ander niet op
vrijdag.
Wie bij wie in het team??? Geven we allemaal wat toe of wordt het, oh nee,
met die of die ga ik echt niet in een team.
De jeugd:
Ook het aantal jeugdleden loopt terug. Die zie je om de paar jaar
steeds gebeuren. Het begeleiden van de jeugd is ook niet
eenvoudig. Ze willen eigenlijk constant geëntertaind worden en wij
willen ze graag tafeltennissen leren want daarom zijn ze tenslotte
lid geworden. En bij iets leren horen nu eenmaal regels. We zijn dus
ook hard op zoek naar enthousiaste jeugdleden.
Het Elartoernooi:
Ook hier is de organisatie alweer mee bezig. Huur van de tafels (natuurlijk ook weer
duurder geworden). Overleg met de volleybal over de huur van de zaal. En ook hier
natuurlijk weer de financiën. We hebben een klein aantal sponsors maar hier willen we
er graag meer van hebben. Dus als je iemand weet die ons wil helpen b.v. je baas, een
familielid, een kennis???
Tot zover de bestuurszaken, iedereen een fijne vakantie en daarna gaan we met goede
moed verder.
Namens het bestuur
Truus

Naast de “Lakervelder”nu ook de :
“wereldkoe”.
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Wedstrijdverslag senioren competitie voorjaar 2013.
Team 5:
Truus de Goey(aanvoerder), Arie Verduin, René Vermeer en Richard de Rijk
Klasse/poule:
5de klasse/poule C
Speelavond:
Woensdag
VERSLAG VAN TEAM 5…..HET EINDE VAN DE VOORJAARSCOMPETITIE.
We beginnen met returns tegen HTV.
Deze avond heeft Arie vrijaf gekregen
dus Richard, René en Truus spelen.
René begint tegen Gerrit v.d. Wal maar
die lijkt deze competitie wel
onverslaanbaar. Ook nu dus weer.
Truus tegen Henk den Besten, gaat
best wel redelijk maar toch verlies. Dan
Richard tegen Nico den Besten, gaat al beter, wel verlies maar nu in 4 sets.. Dubbel:
kansloos. We gaan dus pauze houden met een 0-4 achterstand. Na de pauze wordt het
niet veel beter. De zevende partij wordt wel heel erg spannend. Richard tegen Henk, ze
maken er een prachtige vijfsetter van maar helaas met een stand van 12-14 in de
laatste set toch winst voor Henk. Maar dan de laatste wedstrijd van de avond René
tegen Henk, weer een vijfsetter maar nu trekt René aan het langste eind. Gelukkig de
eer is gered. We verliezen met grote cijfers maar het was wel gewoon een sportieve
gezellige avond.
Op donderdag 21 maart moeten we aantreden in het altijd gezellige Nieuwland. Dit
keer spelen we zonder Truus dus dat houdt in dat iemand anders het wedstrijdverslag
mag schrijven. Op het moment van schrijven is het al juni dus moet ik ver terug in
mijn geheugen om iets fatsoenlijks te produceren (sorry Truus, maar de volgende keer
zal ik het direct na de wedstrijd doen).
Richard zou wat later aanwezig zijn dus beginnen we maar alvast. René begint en
verliest van Ricardo Boogert maar vervolgens wint Arie van Matthijs Willemse, de
inmiddels gearriveerde Richard verliest ook zijn eerste partij van Jeroen van Bruchem.
Dan de dubbel, Arie en René verliezen deze partij, zij presteerden het zelfs om een
game na een 10-2 voorsprong alsnog te verliezen met 13-11. We gaan dus aan de
"thee" met een 3-1 achterstand. Na de pauze wint alleen Arie nog zijn laatste wedstrijd
van Ricardo en eindigen we deze avond dus met een fors verlies van 8-2, niet best
maar later blijkt wel dat Tavernie veruit de sterkste is in de poule en worden dus
terecht kampioen, gefeliciteerd! Na afloop was het uiteraard nog heel gezellig daar in
het Brandpunt.
Op dinsdag 9 april vertrekken we (Arie en Truus) naar Dordrecht. Richard komt
natuurlijk zelf hierheen. Tot onze verbazing worden we buiten al opgewacht door onze
tegenstander. Het blijkt dat ze er nog niet in kunnen en dat Michel de Koning later
komt en de sleutel heeft. Deze wordt dus gebeld of hij maar op wil schieten. Na een
klein kwartiertje wachten is hij aanwezig en kunnen we naar binnen. Het blijkt dat wij
het enige team zijn dat speelt en dat is bij Dordrecht toch wel heel vreemd. Truus
begint maar gelijk tegen Michel (de thuiswedstrijd werd roemloos met 3 – 0 verloren).
Ze staat al vrij snel met 2 – 0 achter maar dan verandert het spel en het wordt 2 – 2.
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Jammer genoeg verliest ze de laatste set met 11 – 9 maar wel prima gespeeld. Arie en
Richard winnen vervolgens hun wedstrijd. Het dubbel, dit jaar niet zo’n succes, wordt
in vier sets verloren. De stand is dus gelijk. Na de pauze Truus tegen Gijs. Hij speelt
veel beter dan in onze vorige wedstrijd en wint dan ook deze partij. Voor Richard is
deze competitie niet zo’n succes, hij heeft te weinig wedstrijdritme dus ook de partij
tegen Michel gaat verloren. We winnen vanavond allemaal van John en Arie wint van
Gijs maar dat is alles. Een eindstand van 4 – 6 in een erg stil clubgebouw.
De laatste wedstrijd van dit seizoen is de uitwedstrijd in Groot-Ammers tegen Talani 3.
Truus is er alweer niet bij dus daarom weer een verslag van mij. Ondanks dat dit iets
korter geleden is weet ik er niet zoveel meer van. Voor beide teams is er niet veel
meer te bereiken en is de sfeer dus lekker ontspannen. René begint deze avond tegen
Jan van den Berg en wint deze nipt. Vervolgens mag Arie tegen Henk Wiekart, die
duidelijk opgelucht is dat zijn "angst gegner" Truus er vanavond niet bij is, speelt heel
erg goed en wint. Later zal blijken dat hij vanavond in topvorm is en al zijn partijen
winnend zal afsluiten. In de derde wedstrijd speelt Richard tegen Cees van Logten en
wint knap. Hierna wordt de wedstrijd even stilgelegd omdat op de tafel naast ons
Talani 4 wordt gehuldigd voor het behaalde kampioenschap in de 6de klasse. De
dubbel met Arie en René loopt goed en wordt ook gewonnen en gaan we dus pauzeren
met een lekkere 3-1 voorsprong. Na de pauze verliest René zijn twee resterende
partijen, Richard wint er nog een van Jan van den Berg en Arie wint er nog 2. Dit was
niet zo'n verrassing want Arie heeft speelt deze competitie wel erg constant en wint in
elke wedstrijd 2 partijen. De einduitslag wordt 6-4 voor ons.
We eindigen deze competitie uiteindelijk wel op een teleurstellende laatste plaats maar
omdat we maar met 5 teams in een poule zitten zullen we niet degraderen en mogen
het de volgende competitie weer gaan proberen in de 5e klasse met hopelijk een beter
resultaat.
Truus de Goeij.

Stoere sportverhalen.
‘Het stront moet mij om de oren vliegen’
Een keurige verschijning! Dát is de juiste
omschrijving! De man zit niet alleen
‘strak’ in het pak maar heeft
internationaal ook nog eens naam
gemaakt als cineast. Maar in het
weekend gaat hij los: dan blijkt hij een
latent erotische relatie met modder,
blubber en prut te hebben. Mart
Dominicus, filmmaker, cineast, regisseur
én docent aan de filmacademie is dan
ook een gepassioneerde veldrijder.

Vette, zuigende klei? Heerlijk! Kluiten verse koeiestront om je oren? Man, dát is pas
kicken! Plassen vol met zachte, stinkende blubber? Daar kan je lekker door heen
rossen.
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Want hoe smeriger de koers hoe mooier hij dat vindt. ‘Muddy Martje’ wordt hij in het
peloton genoemd. Mart Dominicus koestert zijn bijnaam, is er trots op. Zo’n bijnaam
moet je namelijk verdienen. Die krijg je niet in lullige regionale koersjes. Als één van
de weinige hoofdstedelijke veldrijders trekt Dominicus, vijftig jaar, ieder weekend het
land in waar hij de strijd opzoekt. En dat zijn veldritten in obscure dorpen diep
verscholen op het platte land waar geen Hollands gesproken wordt maar Brabants,
Zeeuws en plat Twents.
De docent aan de filmacademie maakt geen gebruik van een patserige auto vol met
reservefietsen én verzorgers maar gaat gewoon met de trein. Iedere week weer een
logistieke onderneming, maar tsja, ‘Muddy’ heeft dan ook geen rijbewijs. Maar wat
bezield nou een man, die internationaal naam gemaakt heeft met prachtige
documentaires, om iedere week op een fietsje door viezigheid te raggen? .
‘Ik ben een Brabander’, antwoord hij met een blik of dat alles verklaard. ‘Met de
veldrit ben ik opgegroeid. Iedere zondag gingen wij daar naar toe om te kijken. Ik volg
dat al heel lang. Het crossen heeft iets boerigs’.
Voordat Mart Dominicus de geneugte van het rammen door modder en prut verder
gaat onthullen vertelt hij eerst over zijn andere passies: het maken van films, Alfred
Hitchock en natuurlijk de Western. Vooral dat laatste want daar is hij een autoriteit in!
Er is niets, maar dan ook werkelijk niéts die je, bij het zien van Dominicus, doet
denken aan klapperende saloondeurtjes, rokende colts, duels, verlaten stoffige
Mexicaanse stadjes, en onheilspellende filmmuziek van Ennio Morricone. Maar dát is
een vergissing! Mart Dominicus geldt als een autoriteit op dat gebied.
‘Ik heb zo’n vijf grote sportdocumentaires gemaakt, maar internationaal maakte ik
naam met ‘Go West Young man’ een zogenaamde road movie over de oorsprong van
de western. Deze film maakte ik samen met Peter Delpeut. Die film is de hele wereld
over gegaan. Maandenlang hebben wij opnames in Amerika gemaakt. Ik ben van jong
af aan een westernadept. Ik verzamel dat genre films. Waarom? Westerns zijn
prachtige verhalen maar ook de spanning tussen cultuur en natuur. Het Amerikaanse
landschap is zó boeiend, zó onberekenbaar. Wij leven in een parklandschap en kennen
dan niet.’
Al vier jaar heeft Dominicus geen film meer gemaakt. De oorzaak? Zijn werk als docent
regie aan de filmacademie. Maar het creatieve proces blijft trekken. Een nieuwe film
komt eraan. En die gaat over de moderne dans, want dat heeft, volgens Dominicus,
net zo veel fysieke elementen als het veldrijden.
Maar we gaan even terug naar de modder, slijk en andere viezigheid. Dominicus had
als wielrenner een late roeping: om maar even in het Rooms, Brabantse jargon te
blijven Zijn geboortegrond mag dan doordrongen zijn van de koers én de veldrit maar
het is nog maar vijftien jaar geleden dat hij een racefiets besteeg.
‘Ik ben vrij laat met koersen begonnen. Het bleek al snel dat mijn wielerhart in de
winter lag bij de veldrit. Hier in Amsterdam leeft het niet. Ik moet echt het land in. Ik
zoek mijn wedstrijden met zorg uit. In mijn klasse ben ik een redelijke middenmoter.
Het niveau ligt heel hoog. Die boerenjongens trainen zó fanatiek. Ik moet mij behelpen
met de schaarse vrije uurtjes. Maar evengoed werd ik, half januari, dertiende bij het
nationale kampioenschap.’
Tafeltennis: altijd droog en zonder blubber sporten.
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Dominicus is zich héél bewust dat hij een, laten we zeggen, vreemde liefhebberij op na
houdt. Hij ziet ze wel denken hoor, zijn studenten en anderen, dat die kerel niet
helemaal spoort, als hij euforisch het verschil onthuld tussen Limburgse modder of
Brabantse prut. Nou, daar heeft die dan mooi schijt aan!
‘Het is zó leuk!’ verdedigd hij manmoedig zijn modderfetish. ‘Neem alleen al de sfeer in
de kleedkamer. Bij een wegkoers is het net een mand vol met krabben. Iedereen is
wantrouwig, op zijn hoede. Het zijn concurrenten op leven en dood waar de combine
en intriges nooit ver weg is. Bij de cros is het heel ontspannen. In het veld is iedereen
op zich zelf aangewezen. Het is een gevecht van één tegen één. Ik zit nu al uit te
kijken naar het nationale kampioenschap van volgend jaar. Dat wordt in Heerlen
gehouden. Dat is een rondje naar mijn hart.’
Met glanzende ogen beschrijft Muddy Martje een soort Hel van Dante maar dan in een
modderuitvoering, waar je volgens hem, tot aan de naven van je wielen in de zachte
blubber wegzakt. ‘Ik fiets daar dwars door heen,’ verklaard hij met een toon die geen
tegenspraak duldt.
Het modder en prutgedeelte hebben we gehad en we gaan even terug naar de wereld
van het celluloid én ‘witte doek’ want er is ook nog ene Josey Wales! En dat is geen
veldrijder maar de ongeschoren, shabby scherpschutter gespeeld door Clint Eastwood:
de ultieme westernheld.
‘Voor het maken van mijn westerndocumentaire hebben wij alle zogenaamde trails
gevolgd. Dat zijn weggetjes waar zo’n honderdvijftig jaar geleden ‘frontiers’ naar het
westen trokken. We zijn begonnen in Kansas City, en vervolgens kriskras naar het
westen gereden. Ik ben op, al lang vergeten, filmlocaties geweest, heb regisseurs
gesproken, interviewde cowboys die weken lang met hun kuddes in de wildernis
verbleven. Maar de man die ik dolgraag in mijn film wilde hebben kon ik maar niet te
pakken krijgen. Of hij had net geen tijd. Ik heb alles in het werk gesteld om Clint
Eastwood voor mijn lens te krijgen. Via, via kreeg ik het toch voor elkaar maar daar
ging een half jaar overheen. Die tijd had ik niet want die docu moest uitkomen. Daar
baalde ik zó van.’
Laat die Eastwood, met zijn sterallures, even lekker door de stront zakken. Maar
goddank bestaat voor Dominicus, na zo’n teleurstelling, nog zo iets als de jaarlijkse
cros van Nes aan de Amstel, eind deze maand. Weliswaar een regionale koers maar
toch…
‘Het parkoers gaat daar over een erf van een boerderij. De kluiten koeienvlaaien
vliegen dan om mijn oren. Vorig jaar ging ik daar onderuit. Kwam ik in een kuil vol
stront terecht’, onthuld hij, tevreden knikkend.

Mededelingen van de penningmeester.
Beste leden,
Dit jaar heb ik het penningmeesterschap van Victor overgenomen. Om dit efficiënt te
kunnen doen heb ik de administratie opnieuw gedigitaliseerd in Excel 2010.
Samen met het verwerken van de mutatie bij de Rabobank kostte dit enige tijd.
Hierdoor is het opmaken en versturen van facturen in 2013 nog niet gebeurd.
Aan de leden zal rond 1 juli 2013 de eerste factuur van 2013 worden gestuurd, met
daarbij een verzoek om aan te geven hoe men vanaf 1-1-2014 wenst te betalen.
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De voorkeur van de penningmeester gaat uit naar een jaarlijkse betaling, daar dit de
minste kosten voor MTTV met zich meebrengt.
De Rabobank brengt nl voor iedere mutatie op de rekening kosten in rekening.
Verder zal deze factuur bij de meeste leden via de mail worden aangeleverd. Heb je
begin juli nog geen factuur binnengekregen, stuur dan even een mail naar:
penningmeester@mttvmeerkerk.nl, wellicht is er wat mis met het mailadres of komt de
mail in de spam map terecht.
Door deze digitalisering zal de vereniging zo’n 50 euro per jaar besparen.
Vanaf 2014 zullen er nog 4 vaste factuurmomenten zijn, deze zijn in de week van 1
januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Hierdoor wordt de administratie overzichtelijker en wordt er aan het begin van een
periode betaald.
Ik hoop dat jullie hier aan mee willen werken.
Met vriendelijke groet,
Richard de Rijk
penningmeester
Beste Tafeltennisser,
Traditiegetrouw opent SVE op zaterdag 7 september aanstaande
het tafeltennisseizoen met de welbekende Open Utrechtse
kampioenschappen. Dit jaar wordt het echter nog mooier, want
SVE viert tevens haar 50-jarig bestaan!


Om het jubileum extra memorabel te maken zorgt SVE met haar partners voor een
deelnemersveld met verschillende nationale toppers. Er blijft echter zoals altijd ruimte
voor spelers van elk niveau. Wel is de kans groot dat de inschrijvingen net als de
afgelopen jaren vol zitten, dus wees er op tijd bij! Er kunnen maximaal 100 spelers op
13 tafels meedoen, verdeeld over een A (voor 3e divisie of hoger), B en C-categorie.
De B en C beginnen in de ochtend, de A vanaf 14.00 uur in de middag.
Aan het begin van de avond, na afloop van de halve finales, staat een korte receptie
gepland, waarbij allerlei genodigden worden ontvangen en wordt getoost op SVE.
Vervolgens zal de finale worden gespeeld en de Open Utrechtse kampioen worden
gekroond. Vanaf een uur of 20.00 in de avond zal er een (gratis) buffet zijn en
vervolgens kan het feestgedruis losbarsten!
Wees er zeker van dat je deze heuglijke dag niet mist en schrijf je snel in! Doe dit door
een e-mail te sturen naar: svetoernooien@hotmail.com o.v.v. je naam, vereniging en
meest recente competitieresultaat. Kosten voor het toernooi zijn 7,50 euro per
persoon. Laat ook even weten of je mee wilt eten met het buffet 's avonds!
Tot 7 september bij ttv SVE!

Uit ervaring kan ik dit toernooi van harte aanbevelen.
Wim de Vries
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MTTV 1
Voorjaarscompetitie 2013
Team bestaat uit: Rinus Burggraaff (aanvoerder)
Jan van Duijn
Gerard van Buuren
Voorjaarscompetitie 2013

Laatste wijziging: 10/06/2013

PROGRAMMA
Datum

Wedstrnr. Aanvang

Plaats

Thuis

01/02/2013

40603

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 1

-

Uit
Merwestad 1

15/02/2013

40609

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 1

-

TaLaNi 2

05/03/2013

40611

20:00 uur

Papendrecht

Papendrecht 9

-

MTTV 1

15/03/2013

40613

20:15 uur

Dordrecht

Dordrecht 3

-

MTTV 1

26/03/2013

40621

19:45 uur

Dordrecht

Merwestad 1

-

MTTV 1

12/04/2013

40623

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 1

-

Papendrecht 9

19/04/2013

40625

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 1

-

Dordrecht 3

25/04/2013

40630

20:00 uur

Groot-Ammers

TaLaNi 2

-

MTTV 1

UITSLAGEN
4e klasse poule D

MTTV 1

MTTV 1

Dordrecht 3

TaLaNi 2

Merwestad 1

Papendrecht 9

3-7

4-6

2-8

8-2

6-4

6-4

8-2

6-4

10 - 0

Dordrecht 3

7-3

TaLaNi 2

9-1

2-8

Merwestad 1

6-4

4-6

7-3

Papendrecht 9

3-7

1-9

3-7

7-3
3-7

STAND

PERSOONLIJK RESULTAAT

Gespeeld

Punten

Gesp.

Gew.

%

1

Dordrecht 3

8

57

Rinus Burggraaff

24

7

29%

2

Merwestad 1

8

47

Gerard van Buuren

21

14

67%

3

TaLaNi 2

8

47

Jan van Duijn

24

5

21%

4

MTTV 1

8

32

5

Papendrecht 9

8

17

Invaller

3

3

100%

Dubbel

8

3

38%

4e klasse poule D

MTTV 1

100%
100%
90%

80%

67%

70%
60%
50%

40%

38%
29%

30%

21%

20%

10%
0%
Rinus
Burggraaff

Gerard van
Buuren

Jan van Duijn

Invaller

41

Dubbel

MTTV 2
Voorjaarscompetitie 2013
Team bestaat uit: Jarno Stuij (aanvoerder)
Stef van de Bilt
Jeroen Peek
Johnny Barten
Voorjaarscompetitie 2013

Laatste wijziging: 10/06/2013

PROGRAMMA
Datum

Wedstrnr. Aanvang

Plaats

Thuis

08/03/2013

40303

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 2

-

Uit
Top Spin '83 2

08/02/2013

40305

20:00 uur

Hardinxveld-Giessendam

Drivers 6

-

MTTV 2

15/02/2013

40309

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 2

-

VCS 2

06/03/2013

40311

20:00 uur

Gorinchem

Gorkum 4

-

MTTV 2

12/03/2013

40313

20:00 uur

Papendrecht

Papendrecht 7

-

MTTV 2

22/03/2013

40317

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 2

-

Drivers 6

26/03/2013

40321

20:15 uur

Oud-Alblas

Top Spin '83 2

-

MTTV 2

12/04/2013

40323

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 2

-

Gorkum 4

19/04/2013

40325

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 2

-

Papendrecht 7

24/04/2013

40330

20:00 uur

Sleeuwijk

VCS 2

-

MTTV 2

UITSLAGEN
4e klasse poule A

MTTV 2

VCS 2

Top Spin '83 2

Papendrecht 7

Drivers 6

Gorkum 4

5-5

8-2

6-4

7-3

3-7

7-3

0 - 10

5-5

1-9

3-7

1-9

2-8

MTTV 2
VCS 2

2-8

Top Spin '83 2

5-5

3-7

Papendrecht 7

6-4

9-1

10 - 0

Drivers 6

5-5

5-5

5-5

3-7

Gorkum 4

8-2

10 - 0

8-2

8-2

7-3

STAND

4-6
0 - 10

8-2

PERSOONLIJK RESULTAAT
Gesp.

Gew.

%

1

Gorkum 4

10

82

Stef van de Bilt

30

3

10%

2

Papendrecht 7

10

66

Jarno Stuij

15

7

47%

3

MTTV 2

10

53

Jeroen Peek

24

21

88%

4

Drivers 6

10

40

Johnny Barten

21

16

76%

5

VCS 2

10

33

Invaller

0

0

0%

6

Top Spin '83 2

10

26

Dubbel

10

6

60%

4e klasse poule A

Gespeeld

Punten

MTTV 2

88%

90%

76%

80%
70%

60%

60%

47%

50%
40%

30%
20%

10%

10%

0%

0%
Stef van de Bilt

Jarno Stuij

Jeroen Peek

Johnny Barten

42

Invaller

Dubbel

MTTV 3
Voorjaarscompetitie 2013
Team bestaat uit: Willem Keppel (aanvoerder)
Ruud Muilwijk
Piet Copier

Voorjaarscompetitie 2013

Laatste wijziging: 10/06/2013

PROGRAMMA
Datum

Wedstrnr. Aanvang

Plaats

Thuis

Uit

31/01/2013

40402

19:45 uur

Alblasserdam

TTVA 4

-

MTTV 3

06/02/2013

40405

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 3

-

Tavernie 2

14/02/2013

40407

20:30 uur

Papendrecht

Papendrecht 10

-

MTTV 3

20/02/2013

40415

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 3

-

VCS 1

27/02/2013

40420

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 3

-

TTVA 4

06/03/2013

40412

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 3

-

Sliedrecht Sport 3

20/03/2013

40417

19:45 uur

Nieuwland

Tavernie 2

-

MTTV 3

08/04/2013

40424

19:45 uur

Sliedrecht

Sliedrecht Sport 3

-

MTTV 3

17/04/2013

40427

20:00 uur

Sleeuwijk

VCS 1

-

MTTV 3

24/04/2013

40428

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 3

-

Papendrecht 10

UITSLAGEN
4e klasse poule B

MTTV 3

Tavernie 2

VCS 1

6-4

3-7

3-7

5-5

4-6

3-7

3-7

7-3

5-5

8-2

9-1

8-2

7-3

5-5

MTTV 3

Sliedrecht Sp.3 Papendrecht 10

Tavernie 2

6-4

VCS 1

8-2

3-7

Sliedrecht Sport 3

7-3

7-3

3-7

Papendrecht 10

6-4

4-6

1-9

4-6

TTVA 4

9-1

7-3

4-6

4-6

STAND

TTVA 4

2-8
5-5

PERSOONLIJK RESULTAAT

Gespeeld

Punten

Gesp.

Gew.

%

1

VCS 1

10

72

Willem Keppel

0

0

0%

2

Sliedrecht Sport 3

10

57

Piet Copier

30

10

33%

3

TTVA 4

10

55

Ruud Muilwijk

27

12

44%

4

Tavernie 2

10

47

5

MTTV 3

10

35

Invaller

30

9

30%

6

Papandrecht 10

10

34

Dubbel

10

4

40%

4e klasse poule B

MTTV 3

44%
45%

40%

40%

33%

35%

30%

30%
25%

20%
15%
10%
5%

0%

0%
Willem Keppel

Piet Copier

Ruud Muilwijk

Invaller

43

Dubbel

MTTV 4
Voorjaarscompetitie 2013
Team bestaat uit: Wim de Vries (aanvoerder)
Theo Vogelaars
Teunis Buijzer
Lex Tump
Voorjaarscompetitie 2013

Laatste wijziging: 10/06/2013

PROGRAMMA
Datum

Wedstrnr. Aanvang

Plaats

Thuis

Uit

01/02/2013

40703

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 4

-

TTVA 5

05/02/2013

40705

19:45 uur

Dordrecht

Merwestad 3

-

MTTV 4

15/02/2013

40709

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 4

-

Papendrecht 12

06/03/2013

40711

20:00 uur

Gorinchem

Gorkum 5

-

MTTV 4

12/03/2013

40713

20:00 uur

Ameide

Lekpongers 2

-

MTTV 4

22/03/2013

40717

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 4

-

Merwestad 3

26/03/2013

40721

19:45 uur

Alblasserdam

TTVA 5

-

MTTV 4

12/04/2013

40723

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 4

-

Gorkum 5

19/04/2013

40725

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 4

-

Lekpongers 2

26/04/2013

40730

20:00 uur

Papendrecht

Papendrecht 12

-

MTTV 4

UITSLAGEN
5e klasse poule A

MTTV 4

Merwestad 3

Papendrecht 12

Lekpongers 2

Gorkum 5

TTVA 5

8-2

5-5

7-3

3-7

7-3

0 - 10

7-3

1-9

1-9

8-2

4-6

8-2

2-8

3-7

MTTV 4
Merwestad 3

4-6

Papendrecht 12

3-7

7-3

Lekpongers 2

7-3

6-4

4-6

Gorkum 5

8-2

10 - 0

9-1

9-1

TTVA 5

5-5

5-5

7-3

4-6

STAND

7-3
3-7

PERSOONLIJK RESULTAAT

Gespeeld

Punten

Gesp.

Gew.

%

1

Gorkum 5

10

80

Wim de Vries

27

13

48%

2

Papendrecht 12

10

55

Theo Vogelaars

24

18

75%

3

MTTV 4

10

53

Lex Tump

18

10

56%

4

TTVA 5

10

48

Teunis Buijzer

21

5

24%

5

Lekongers 2

10

37

Invaller

0

0

0%

6

Merwestad 3

10

27

Dubbel

10

7

70%

5e klasse poule A

MTTV 4

75%

80%

70%

70%

56%

60%
50%

48%

40%

24%

30%
20%

10%

0%

0%
Wim de Vries Theo Vogelaars

Lex Tump

Teunis Buijzer

44

Invaller

Dubbel

MTTV 5
Voorjaarscompetitie 2013
Team bestaat uit: Truus de Goeij (aanvoerder)
Arie Verduin
Richard de Rijk
René Vermeer

Voorjaarscompetitie 2013

Laatste wijziging: 10/06/2013

PROGRAMMA
Datum

Wedstrnr. Aanvang

Plaats

Thuis

29/01/2013

41002

20:00 uur

Hoornaar

HTV 2

Uit

-

MTTV 5

06/02/2013

41005

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 5

-

Tavernie 4

06/03/2013

41012

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 5

-

Dordrecht 4

13/03/2013

41015

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 5

-

TaLaNi 3

21/03/2013

41017

19:45 uur

Nieuwland

Tavernie 4

-

MTTV 5

27/03/2013

41020

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 5

-

HTV 2

09/04/2013

21024

20:15 uur

Dordrecht

Dordrecht 4

-

MTTV 5

15/04/2013

41027

20:00 uur

Groot-Ammers

TaLaNi 3

-

MTTV 5

UITSLAGEN
5e klasse poule D

MTTV 5

Dordrecht 4

Tavernie 4

TaLaNi 3

HTV 2

5-5

3-7

5-5

1-9

6-4

7-3

5-5

7-3

5-5

MTTV 5
Dordrecht 4

6-4

Tavernie 4

8-2

9-1

TaLaNi 3

4-6

5-5

3-7

HTV 2

7-3

6-4

2-8

4-6
6-4

STAND

PERSOONLIJK RESULTAAT
Gesp.

Gew.

%

1

Tavernie 4

8

55

Truus de Goeij

18

3

17%

2

HTV 2

8

46

Arie Verduin

21

14

67%

3

Dordrecht 4

8

39

Richard de Rijk

12

3

25%

4

TaLaNi 3

8

31

René Vermeer

21

7

33%

5

MTTV 5

8

29

Invaller

0

0

0%

Dubbel

8

2

25%

5e klasse poule D

Gespeeld

Punten

MTTV 5

67%

70%

60%
50%
40%

33%

30%
20%

25%

25%

17%

10%

0%

0%
Truus de Goeij

Arie Verduin

Richard de Rijk

René Vermeer

45

Invaller

Dubbel

MTTV TOP 10 SENIOREN
INDIVIDUEEL BEHAALDE PERCENTAGES IN DE COMPETITIE
naam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jeroen Peek
Johnny Barten
Theo Vogelaars
Gerard van Buuren
Arie Verduin
Lex Tump
Wim de Vries
Jarno Stuij
Ruud Muilwijk
Piet Copier

team

klasse

2
2
4
1
5
4
4
2
3
3

4
4
5
4
5
5
5
4
4
4

gewonnen gespeeld percentage

21
16
18
14
14
10
13
7
12
10

10/06/2013
door Arie Verduin, wedstrijdsecretaris

46

24
21
24
21
21
18
27
15
27
30

88%
76%
75%
67%
67%
56%
48%
47%
44%
33%

47

48

