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Meerkerkse Tafeltennis Vereniging MTTV.
Opgericht 10 juni 1982.
Voorzitter:
Jeroen Peek
W. van Haeftenstraat 26
4133 JB Vianen
tel
: 0347-373044
e mail : voorzitter@mttvmeerkerk.nl
Secretaris(ad interim):
Richard Vogelaars
Benedictushof 19
4133 AG Vianen
tel
: 0347-778670
e mail : secretaris@mttvmeerkerk.nl
Penningmeester:
Victor Bongaards
Pr. Margrietstraat 9
4231 AT Meerkerk
tel
: 06-46050004
e mail : penningmeester@mttvmeerkerk.nl

Wedstrijdsecretaris:
Arie Verduin
Liesveldweg 51
4233 HG Ameide
tel
: 0183-601688
e mail : wedstrijdsecretaris@mttvmeerkerk.nl

Jeugdzaken:
Henk Huyzer
Scheepjesbrug 614
4231 ZZ Meerkerk
tel
: 06-13127596
e mail : jeugdsecretaris@mttvmeerkerk.nl

Ere voorzitter
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

ALGEMENE INFORMATIE OVER
Doelstelling:
Lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de beoefening van de
tafeltennissport in het bijzonder.
Speellocatie:
Sporthal “De Linde”, Lindenstraat 1, Meerkerk, Telefoon 0183-352734.
Speeltijden:
Op woensdag van 20.00 – 23.00 uur, op vrijdag van 19.00 – 23.00 uur.
Training:
Junioren selectietraining Tavernie en MTTV van 19.30 – 21.00 uur
Junioren op vrijdag van 19.00 – 20.00 uur.
Junioren:
Leeftijd van 8 tot en met 17 jaar.
Senioren:
Leeftijd vanaf 18 jaar.
Contributie:
Junioren tot 16 jaar € 5,00, junioren van 16 tot en met 17 jaar € 6,00
en senioren € 11,50 per maand.
Betaling:
Per maand: uitsluitend automatisch.
Per kwartaal, per halfjaar of per jaar: bij voorkeur automatisch
of per gekozen periode vooraf.
Rabobank Vijfheerenlanden, rek.nr. 3413.14.099 t.n.v. MTTV Meerkerk.
Lidmaatschap:
Per kalenderjaar.
Activiteiten:
Deelname aan de competitie van de NTTB afd. West, regio Dordrecht.
Het organiseren van en deelnemen aan toernooien, clubkampioenschappen,
onderlinge wedstrijden, het Zederiks Scholieren Kampioenschap in januari, ELAR
tafeltennistoernooi en gezelligheidsbijeenkomsten.
Clubblad:
“Polsslag” verschijnt 4 x per jaar: begin april, begin juli, begin oktober en 3de
week december.
e-mail adres redactie : red_polsslag@hotmail.com
website
: www.mttvmeerkerk.nl
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Adverteerders in alfabetische volgorde:
Astra
toerkoop reisbureau
Autofood Meerkerk
tankstation
Bovezolder de
feestzaal en evenementen
Brandpunt, dorpshuis
dorpshuis voor feesten etc.
Brughuis, het kleine
eeterij
Capelleveen B.V.
installatietechniek, loodgietersbedrijf
Deventer van, Frank
stukadoorsbedrijf
Elar
verkeers(rij)school
Emobility Center
under construction
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
Mulckhuijse, W.
interim management en advies
Onderhuis ‟t
bloemen en planten
Opticiën de, ten Voorde
deskundig advies horen en zien
Overgauw, Teus
herenkapsalon
Panco B.V.
aannemingsbedrijf
Plus Meerkerk
supermarkt
RABOBank Vijfheerenlanden bankzaken en hypotheken
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
Vegt van der
smeed- en constructiebedrijf
Verhoef B.V.
hei-,hijs –,en grondwerken
Vink Schilderwerken
schilderwerken en bouwonderhoud
Voskuilen
kwaliteitsslagerij
Watermolen de
bloemenwinkel
Zandwijk en Zn. Van
dier en tuin
Zwijnenburg
huis van de mode

Leerdam
Meerkerk
Meerkerk
Nieuwland
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Lexmond
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Noordeloos
Meerkerk
Vianen
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Kedichem
Meerkerk
Leerbroek
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk

Voor onze adverteerders heeft de redactie de volgende extra service bedacht:
Als u iets nieuws te melden heeft of extra informatie over uw bedrijfsactiviteiten wilt
laten publiceren in de Polsslag, neem dan contact op met de redactie via e-mail
red_polsslag@hotmail.com of telefonisch met Wim de Vries 0183-351471,
mobiel 06-53708394. De redactie zal contact opnemen om een afspraak te maken.

Koop of informeer bij onze adverteerders!

Kopij de Polsslag uiterlijk 22 juni 2012 inleveren bij de redactie of per e-mail naar:
red_polsslag@hotmail.com
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De voorzitter schrijft……………………….
Beste leden, adverteerders, ouders en andere
belangstellenden,
We zijn al weer toe aan de eerste editie van 2012. Dat
betekent meteen dat de lente weer is aangebroken. De
dagen worden weer langer en dat doet ons allen goed.
Een snelle rekensom leert ons dat MTTV dit jaar 30
wordt. Op 10 juni om precies te zijn. Een dag eerder, 9 juni, willen we dit met
alle leden vieren. Bij de oplettende lezer gaan meteen alle alarmbellen rinkelen.
Geen paniek, er komt een scherm om Het Nederlands Elftal te volgen. Begin mei
zullen de uitnodigingen met het programma verstuurd worden.
Het zal de meeste van jullie wel opgevallen zijn dat ons ledenaantal gestaag
terug loopt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die vanzelfsprekend financiële
gevolgen heeft. Er is tijdens de ledenvergadering terecht een opmerking over
gemaakt. Met het huidige ledenaantal ontstaat er jaarlijks een structureel
tekort. Een spaarpot raakt dan snel op. We zullen met creatieve oplossingen
moeten komen.
Met de jeugd gaat het lekker. We hebben een vaste groep van zestien leden. De
opkomst is goed en daar zijn we erg blij mee. Een dikke pluim voor Henk, Daniël
en een aantal vast “invallers” vanaf hier. Het ziet er naar uit dat we volgend
seizoen wellicht weer een jeugdteam in de competitie gaan inschrijven.
Dan heb ik hier nog even een aandachtspuntje. De clubkampioenschappen dubbel
zijn verplaatst van vrijdag 11 naar donderdag 10 mei. We hebben de zaal met
de volleybal geruild omdat er een toernooi voor een goed doel wordt
georganiseerd op vrijdag.
Tot slot wens ik iedereen weer veel leesplezier.

Jeroen Peek
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10-05-2012
10-05-2012
25-05-2012

Evenementenkalender MTTV
Dubbelkampioenschappen junioren
Dubbelkampioenschappen senioren
Team activiteit team duo 1

09-06-2012
29-06-2012

Feest 30-jarig bestaan MTTV
Laatste speelavond

04-04-2012
05-04-2012
29-04-2012

Onze jarigen……
Richard de Jong
Meerkerk
Arno de Jong
Meerkerk
René Vermeer
Meerkerk

14-05-2012
22-05-2012
28-05-2012

Lex Tump
Teunis Buijzer
Michel Tio

Meerkerk
Meerkerk
Meerkerk

18-06-2012

Jaimy van der Leeden

Meerkerk

01-07-2012

Chamlong Namman

Meerkerk

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

Van de redactie.
De eerste Polsslag van2012 is uit. De redactie heeft
weer haar uiterste best gedaan er een gevarieerd
blad van te maken.
Gelukkig hebben onze trouwe adverteerders onze
vereniging niet in de steek gelaten. Slechts één
heeft door omstandigheden afgehaakt. De redactie
wil hierbij haar waardering uitspreken voor de
jarenlange steun aan MTTV d.m.v. een advertentie
in ons clubblad. Een advertentie is nog “under
construction” en zal in de volgende Polsslag er weer in staan..
Ook dit jaar rekent de redactie weer op jullie copy. Het is uiteindelijk een blad
door en voor de leden en belangstellenden van MTTV.
Veel leesplezier.
Namens de redactie:
Wim de Vries.
Tafeltennis: een sport voor iedereen.
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Speel mee met de VRIENDENLOTERIJ en maak elke week kans op

€ 100.000,00

of vele andere prijzen

U ondersteunt onze vereniging en vele goede doelen op
maatschappelijk en sportief gebied!

WAT KOST HET U?

Er wordt maandelijks € 10,00 van uw rekening afgeschreven. De helft van
uw betaling gaat naar onze vereniging wanneer u onze vereniging als
begunstigde aangegeven hebt.

HOE MELDT U ZICH AAN?

Dat kan via www.vriendenloterij.nl en geef
Tafeltennisvereniging Meerkerk (officiële naam bij K.v.K) op als
vereniging.

WINT U EEN PRIJS?

Dan wordt U daarvan op de hoogte gesteld. Geldbedragen worden
automatisch
op uw rekening bijgeschreven. U mag tevens drie “vrienden”, opgeven
om een bedrag in ontvangst te nemen. Wint u € 1.000.000,00 dan
ontvangt u ook nog een reischeque t.w.v. € 50.000,00 om het met uw
vrienden te vieren!
Bij kleinere prijzen mag u ook drie “vrienden”opgeven
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Fotoraadsel: wie is dit?

Wie is dit lid van MTTV?
De bewerkte foto in Polsslag 2011 04 was van Richard Vogelaars. Deze keer
waren er drie inzenders: Truus de Goeij, Jarno Stuij en Henk Huyzer. Jarno en
Henk hebben het scherp gezien. Na loting heeft Jarno gewonnen.
Jarno van harte gefeliciteerd. Het origineel geborduurde logo(een collectors item)
komt naar je toe.
Ook nu weer krijgt de winnaar een origineel geborduurd MTTV logo. Bij meerdere
goede antwoorden zal loting beslissen.
Gaarne jullie reactie bij de redactie of mail naar red_polsslag@hotmail.com
Afdeling west toernooikalender
Datum

Naam

Plaats

Bestemd
voor

Sluitingsdatum

24-03-2012

Oude Tonge Open Toernooi

Oude Tonge

Senioren

17-03-2012

25-03-2012

Opstaptoernooi

Rotterdam

Jeugd

16-03-2012

25-03-2012

Oppertoernooi

Berkel &
Rodenrijs

Senioren

18-03-2012

01-04-2012

OTC Toernooi

Rotterdam

Veteranen

01-04-2012

Sleutelstad Mix-Dubbeltoernooi

Leiden

Jeugd,
Senioren

28-03-2012

15-04-2012

Alpe d’Huzes-toernoo

15-04-2012

Rinus Nederpel-toernooi

Hazerswoude

Jeugd

23-03-2012

15-04-2012

Nationale Senioren Meerkampen B,D,F

Diversen

Senioren

22-04-2012

NK Veteranen

Schiedam

Veteranen

28-04-2012

NJK-B

Berkel &
Rodenrijs

Jeugd
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30-03-2012

29-04-2012

NJK-A

Berkel &
Rodenrijs

Jeugd

06-05-2012

Docos-Licentietoernooi

Leiden

Senioren

12-05-2012

Open Zwijndrechtse

Zwijndrecht

Jeugd

13-05-2012

Stag Haags open senioren licentie
toernooi

Den Haag

Senioren

18-05-2012

Groot Rijnlands Regiotoernooi

Diverse

Jeugd

19-05-2012

11e Alexandria pupillen/welpentoernooi

Rotterdam

Jeugd

19-05-2012

B/C-jeugdkwalificatieranglijsttoernooi

Aalsmeer

Jeugd

20-05-2012

Nationale Senioren Meerkampen 1/4
Finale B,D,F

Diversen

Senioren

25-05-2012

Groot Rijnlands Regiotoernooi

Diverse

Jeugd

28-05-2012

36e Phoenix Prinsenstadtoernooi

Delft

Senioren

01-06-2012

Groot Rijnlands Regiotoernooi

Diversen

Jeugd

02-06-2012

Nationale Jeugdmeerkampen - Finale

Panningen

Jeugd

02-06-2012

Open Zwijndrechtse

Zwijndrecht

Senioren,
Veteranen

03-06-2012

Nationale Jeugdmeerkampen - Finale

Panningen

Jeugd

08-06-2012

Groot Rijnlands Regiotoernooi

Diverse

Jeugd

09-06-2012

Open Dordtse jeugd (3e kl - pup)

Dordrecht

Jeugd

09-06-2012

De Stag Haagsche Open

Den Haag

Jeugd

10-06-2012

De Stag Haagsche Open

Den Haag

Senioren

10-06-2012

Mini-welpendag

15-06-2012

Groot Rijnlands Regiotoernooi

Diverse

16-06-2012

BUKO-Open Drivers

Hardinxveld

22-06-2012

Groot Rijnlands Regiotoernooi

Diversen

23-06-2012

Open Dordtse Senioren (C + D + E + F
+ G + H)

Dordrecht

30-06-2012

NTTB-Jeugdcup

Papendal

Jeugd

01-07-2012

NTTB-Jeugdcup

Papendal

Jeugd

30-03-2012

01-05-2012

Jeugd

Tafeltennis: ook een toernooi sport.
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Jeugd,
Senioren

27-05-2012

Senioren duo competitie team 1
Team:
Jeroen Peek(aanvoerder) en Henk Huyzer
Klasse/poule :
2de, poule E
Speelavond:
vrijdag
Dordrecht 3 – MTTV 1
5-0
Onze eerste wedstrijd van het seizoen was er één uit ronde
twee. De eerste wedstrijd hadden we verplaatst omdat Henk
met vakantie was.
Jeroen begon tegen Piet de Man. In het begin liep het
aardig. Gaandeweg de eerste game werd Piert wat sterker.
Dit resulteerde in een nipt verlies (13-11). De tweede game
had een beetje hetzelfde verloop en werd 14-12. In de
derde game liepen de aanvallen van Jeroen wat minder en
werd het 11-7.
Henk zorgde voor een primeur. Hij had training gegeven aan
de jeugd en zijn batje uitgeleend aan een jeugdlid. Toen hij
in Dordrecht zijn koffertje open deed wist hij genoeg….. Dat
werd dus een reservebatje. Het snelle spel van Bram Bakker werd nu een
probleem. Bram was sowieso goed op dreef en won dan ook met 11-9, 11-9 en
11-5. In de dubbel kwamen we er ook iedere keer net niet aan. We speelden niet
eens zo slecht, maar de mannen uit Dordrecht speelden gewoonweg een goede
partij en wij hadden daar geen antwoord op. Als met al was het dus 3-0 bij de
rust.
Na de pauze moest Jeroen het opnemen tegen Bram. Jeroen was lekker op dreef
en won de eerste met 11-4. In de tweede game had Jeroen geen vat op Bram
zijn service die iedere keer precies op het lichaam was gemikt (7-11). In de
derde game deed Jeroen bij serviceontvangst een stapje terug en dat hielp (811). De vierde game werd een ware thriller waarbij Jeroen twee matchpoints
had. Toch ging de game verloren (15-17). Vervolgens maakte Bram het af met
11-8.
De laatste wedstrijd was er ook één van hoog niveau. Henk verloor de eerste
twee games nipt (11-9 en 12-10). Vervolgens won hij twee keer (11-9, 11-9).
De laatste game was Piet net even wat slimmer. Met een 6-11 verlies voor Henk
was het drama compleet. We staan laatste met nul punten.
Toch hebben we best goed gespeeld, alleen niet goed genoeg. Ondanks de wat
geflatteerde cijfers kunnen we vaststellen dat onze nederlaag terecht was.
MTTV 1 – Shot 2
1-4
Henk stond als eerste in de startblokken om onze nederlaag van vorige week
weg te poetsen. Zijn tegenstander was Jaap Mol. Henk begon wat onwennig en
verloor de eerste game. In de tweede game herstelde Henk zich met beter spel.
Een 11-8 overwinning was het resultaat. In de derde game was er weer een
kleine terugval. De vierde werd een ware thriller waarin Henk uiteindelijk met
16-18 kopje onder ging.
Jeroen moest het vervolgens opnemen tegen Lisette van Waas. De eerste game
ging vrij gemakkelijk naar Jeroen, maar de volgende twee games gingen
verloren. Jeroen verloor de grip op het spel door tactisch sterk werk van Lisette.
De vierde game ging weer naar Jeroen, maar uiteindelijk verloor hij de wedstrijd.
Het gaat nog niet echt lekker:0-2.
13

Vervolg: senioren competitie duo team 1.

De dubbel was erg spannend met goede rally‟s. We kwamen 2-0 voor, maar
gaven dat weer weg. Uiteindelijk wonnen we de vijfde game met 11-2. Ons
eerste punt van de competitie is binnen!
De laatste wedstrijden verloren we allebei weer. Het scheelde allemaal weinig,
maar daar koop je niks voor: 1-4 en we staan stijf onderaan!
Dordrecht 1 – MTTV 1
4-1
Met slechts één punt op zak, moeten we naar de koploper. Jeroen opent deze
keer. Zijn tegenstander is Wout Storchart. Jeroen speelt passief en weet niet
goed raad met het verdedigende spel van Wout. De eerste twee games gaan
verloren. De omkeer komt in de derde game. Jeroen zet wat meer druk en dat
helpt. Vanaf dat moment heeft Wout er geen vat meer op en wordt eindelijk de
eerste enkel van het seizoen binnengehaald: 0-1 en dat tegen de koploper.
Henk moet vervolgens tegen Rob Bakker. Dit is een sterke speler, maar Henk
heeft er maling aan: 4-11 in de eerste game. Daarna zet Rob een tandje bij en is
er geen houden aan.
Hoewel we in de dubbel de eerste game winnen, hebben we eigenlijk geen kans.
We verliezen dan ook terecht en staan dan ook weer eens achter: 2-1.
Vervolgens verliest Henk nipt van Wout en Kan Jeroen geen potten breken tegen
Rob. Weer een nederlaag, deze keer dus 4-1.
HTV 1 – MTTV 1
4-1
Dit is de wedstrijd van de waarheid. We staan stijf onderaan en moeten tegen de
nummer vijf. Met minder dan een 4-1 overwinning mogen we vandaag geen
genoegen nemen. Henk begint en verliest de eerste twee games nipt. De derde
game wordt gewonnen met 12-10 en de vierde zelfs met 11-5. We krijgen hoop,
maar die verdwijnt weer na een 11-6 nederlaag in de vijfde game.
Jeroen begint slap en verliest met 6-11. In de tweede game herpakt hij zich en
wint. Vervolgens is hij slecht bij de les en verliest.
Als vervolgens ook het dubbel op een fiasco uitloopt, worden de problemen echt
serieus. We pakken gewoonweg te weinig punten deze competitie.
Henk speelt vervolgens niks klaar en verliest ruim. De laatste wedstrijd trekt
Jeroen met 11-8 in de vijfde games gelukkig aan het langste eind. Maar na deze
smadelijke nederlaag zitten we echt in de problemen.
MTTV 1 – Dordrecht 1
2-3
In onze tweede thuiswedstrijd van het seizoen nemen we het op tegen de
koploper. Jeroen begint tegen Rob Bakker. Rob zit slecht in de wedstrijd en bij
Jeroen lijkt de scherpte wat terug. 11-6 is het resultaat. Rob speelt in de tweede
game een stuk beter en Jeroen heeft daar last van: 7-11. De derde game is erg
spannend en wordt door Jeroen verloren met 13-15. In de vierde komt Jeroen er
niet meer aan: 3-11.
Henk moet vervolgens tegen Wout en verliest ondanks goed spel de eerste game
nipt. Daarna heeft Henk de zaak goed onder controle en wint met 11-4, 11-7 en
11-9. Henk is back in town! Zijn eerste punt is een feit. Hulde!
Het dubbel verloopt aanvankelijk goed, maar we moeten helaas
onze meerdere erkennen. Jeroen wint zijn wedstrijd tegen
Wout, die zich wel lekker ingraaft.
In de laatste wedstrijd komt Henk tegen Rob niet in zijn spel.
Rob is een niveautje te hoog.
We verliezen met 2-3 en dat is het beste resultaat tot nog toe.
14
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Vervolg: senioren competitie duo team 1.

De Beer 1 – MTTV 1
4-1
Deze tegenstander uit Rozenburg kenden we nog van het vorig seizoen. Ze
draaien lekker mee en staan tweede.
Henk begint en het gaat niet lekker. Hij komt iedere keer net even te kort en
verliest in drie games. Jeroen heeft vervolgens heel veel moeite met het
defensieve spel van de tegenstander. De flair en scherpte ontbreekt om een vuist
te maken.
Het dubbel is een beetje hetzelfde verhaal. We hobbelen mee, maar dat is het
dan ook.
Na de pauze gaat het Jeroen beter af en wint in vier games. Henk lukt het helaas
niet om een punt binnen te halen. We verliezen wederom met 4-1.
We hebben nu zes punten uit zes wedstrijden. We krijgen het nog zwaar, maar
we zullen strijden…
Aanvoerder
Jeroen Peek

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.
Computer taal:
 Met computers gaat alles sneller, maar het duurt
langer.
 Op de digitale snelweg kan je ook verongelukken.
 Toppunt van klungeligheid: struikelen over draadloos
internet.
 Een computer moet je nooit slaan: hij heeft een RAMgeheugen.
 Beter een muisarm dan een apestaartje(@)
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Oliebollentoernooi.

Op vrijdagavond 30 december 2011 organiseerde team
4 het inmiddels traditionele “Oliebollentoernooi”. Het is
op dit toernooi gebruikelijk dat er “afwijkend” gespeeld
wordt. Deze keer was gekozen voor in de magnetron
“gemanipuleerde” tafeltennisballen. De vormen liepen
uiteen van “ei tot koker” ballen. Er hadden zich 12
deelnemers gemeld die in 3 poules van 4 op 2 tafels
gingen spelen.
Ondanks de moeilijkheidsgraad werd er toch serieus geprobeerd voor de winst te
gaan. Dit was niet altijd vanzelfsprekend. De “afwijkende” ballen zorgden voor
hilarische, verrassende en onverwachte situaties. Gezien de lachsalvo‟s en
verbale reacties vermaakte iedereen zich prima. Regelmatig moest op een aantal
tafels het spel wegens “uitzonderlijk lachgedrag” onderbroken worden. Na de 1ste
ronde werd er gepauzeerd om met een drankje heerlijke oliebollen te nuttigen.
Na de pauze werd er in 3 poules van 4, ingedeeld “naar beste prestatie”, verder
gespeeld. Er moest voor “best of 3” gespeeld worden. De sfeer was onveranderd
goed en de spelers begonnen te wennen aan de ballen. Rond 23.00 uur kon op
een goede jaarwisseling en een gezond 2012 geproost worden.
Einduitslagen:
Poule 1:
1. Henk Huyzer
2. Martin v.d. Ham
3. Daniël Muilwijk
4. Richard de Rijk

Poule 2:
Stef v.d. Bilt
Wilco v.d. Ham
Theo Vogelaars
Jeroen Peek

Poule 3:
Lex Tump
Truus de Goey
Wim de Vries
Henry Veenje

Het was zeer sympathiek van onze leden Henry Veenje en Wilco v.d. Ham om op
deze avond mee te spelen en tevens vanwege resp. verhuizing en studie afscheid
kwamen nemen van MTTV. Wij hopen ze ooit weer als lid van MTTV te mogen
begroeten.
Met dank aan de exploitanten van de Linde voor de
overheerlijke oliebollen.
Namens team 4
Wim de Vries

Grappige dingen die niet grappig zijn:
* Een vereniging van vrachtwagenchauffeurs met veel aanhangers
* Een wesp met “bij”verschijnselen
* Een slager een bureau met “rol-lade” geven
* Een geboortegolf op het strand
*Een poedel die op een hondenshow de poedelprijs wint
* Een opticien die je sterkte wenst
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senioren competitie team 1
Team 1
Rinus Burggraaff(aanvoerder), John Barten, Bjorn Alting en Richard de Jong
Klasse/poule :
3de, poule A
Speelavond:
woensdag
MTTV 1 – TALANI 1.
Onze eerste thuiswedstrijd op woensdag. Het was wel even wennen. Er speelde
geen ander team en er waren geen spelers. Wij speelden dus helemaal alleen.
Daar moeten wij als vereniging wat aan doen! Het wedstrijdverloop.
John verloor zijn 1ste partij in de 4de game met 11-9.
Zijn 2de won hij in de 4de game maar met 11-7.
De 3de werd met 11-9 in de 5de game verloren.
De 1ste wedstrijd van Richard werd in 3 games verloren.
In zijn 2de partij maakte hij het weer goed door in de 4de game met 11-6 te
winnen. Richard was ook in zijn 3de op dreef en won straight met 11-4.
Rinus won de 1ste partij in de 5de game met 11-8.
Zijn 2de verloor hij in de 4de game met 11-5.
Zijn 3de was ook verlies in de 4de game met 11-8.
De dubbel Rinus/ John was redelijk, maar niet sterk genoeg.
Rinus speelde best goed voor zijn doen.
Richard was niet goed genoeg, maar hij gaat hier nog veel van leren en dat is
een goed teken !.
John is net niet in vorm. mist nog de overtuiging van het gewoon afmaken.
VCS 1 –MTTV 1.
In deze uitwedstrijd kon Bjorn niet spelen dus we hebben Wim de Vries gevraagd
om voor hem in te vallen.
Helaas heeft Wim die avond geen wedstrijd gewonnen maar heeft wel heel goed
gespeeld. Rinus was die avond niet in vorm en hij verloor ook alles in 3 games
John speelde ook niet al te best en won 2 van zijn 3 partijen.
De dubbel Wim/Rinus was in de 1e set goed. Daarna werd het wat minder.
Er werd in de 4de game verloren.
Misschien kan, gezien de uitslag, ook gesteld worden dat de spelers van VCS 1
gewoon beter waren
Uitslag: 9-1.
MTTV 1 – LEKPONGERS 1.
Een streekdeby. Zeker tegen Ameide moesten wij eens gaan winnen.
Lekpongers kwam met 2 invallers en Jan de gans.
Bjorn was ook van de partij en hij speelde niet al te best maar won er wel
2.Tegen Jan was het te moeilijk.
John won ze alle drie, maar het was ook al niet zo best.
Rinus won er 2 met redelijk spel maar tegen Jan was het net niet.
De dubbel John/Rinus liep niet zo best, maar we pakte toch een game.
Ondanks dat het allemaal “niet zo best” liep waren we zeer tevreden met het
resultaat van deze avond.
Uitslag 7-3.
John Barten.
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MTTV in het nieuws

Editie Vijfheerenlanden geplaatst op 16 januari 2012.Het 38ste Stuwtoernooi HTV
Hagestein gespeeld op 12 januari 2012.
Tafeltennisvereniging HTV houdt zaterdag zijn jaarlijkse Stuwtoernooi. In
dorpshuis De Biezen doen 35 spelers van tien regionale clubs in drie
sterkteklassen vanaf 9.00 uur een gooi naar de prijzen. Vanwege een te hoge
ranking is de inschrijving van Rick Meijer (Vita), die vorig jaar kampioen werd in
de F-klasse, geweigerd. Met een deelnemersveld van veertien spelers, waaronder
William van Overdam, Mario Lenting en Bert van Os (allen HTV), alsmede Willem
Horden, Bert Sterk en Theo Scholtens (Leerdam) en oud-kampioen Jeroen Peek
(Meerkerk) zijn er voldoende aan elkaar gewaagde kandidaten.
En dus vertrekken wij op 21 januari naar Dorpshuis
in Hagestein.
En wij: dat zijn Wim Keppel, Piet Copier, Arie Verduin, Truus de Goeij en Jeroen
Peek maar die komt op de fiets. Ruud Muilwijk was te ziek om te tafeltennis en
Wim de Vries zat in Thailand. Wij beginnen daar altijd met koffie drinken en
openen een gezamenlijke rekening. Dan omkleden en warm spelen.
Truus speelt in de H-licencie Jeroen in de F-licentie en Wim, Piet en Arie in de Glicentie. Vanwege toch wel wat afschrijvingen i.v.m. ziekte is de G wat te klein
geworden en worden er twee poules omgevormd naar één. Zij zitten met 9 in
één poule en moeten dus allemaal 8 wedstrijden spelen. En wie de meeste
punten heeft is winnaar. Ze beginnen allemaal goed
maar vanaf zo‟n uur of 12 worden de verschillen
groter en komt uiteindelijk Piet Copier als winnaar
uit de bus. Weer heeft hij het voor elkaar. Nummer
1 in de G- Klasse. Dat is ook onze enige prijs dit
jaar. Truus eindigt in haar poule als nr. 4 van de
zeven, Jeroen doet het beter maar wordt in de
kruisfinales uitgeschakeld.
Nog gezellig wat gegeten en gedronken, waarna wij
na de prijsuitreiking weer huiswaarts keren.
Prima verzorgd door Anica en Herman Gleis
De nieuwe beheerders van het Dorpshuis
Het was weer gezellig.
Verslaggeving:
Truus de Goey
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Senioren competitie team 2
Team:
Jarno Stuij(aanvoerder), Stef van de Bilt en Wim van de Bilt
Klasse/poule :
4de, poule C
Speelavond:
vrijdag
1) Drivers 5 – MTTV 2
8-2
De 1e wedstrijd van het nieuwe seizoen in de vierde klasse. We
zijn vorig seizoen kampioen geworden, dus gepromoveerd naar
een hogere klasse. Jarno was verhinderd dus Arie viel voor
Jarno in, maar Arie kwam ziek thuis uit zijn werk. Dus toen viel
Rene in dat was dus een invaller voor een invaller. De eerste
drie partijen gingen verloren door vijfzetters. De dubbel ging
ook hun kant op. De rest van de avond won Wim toch nog twee
wedstrijden. Steef en Rene konden de rest van de avond geen
potten meer breken. De wedstrijd werd dus door Drivers met
8-2 gewonnen. Volgende keer moeten we tegen DFC. Dan is Jarno weer paraat.
Het zal nog een hele klus worden om ons te handhaven in deze klasse.
2) Papendrecht 4 - MTTV 2
10-0
Na de afgelaste sneeuwwedstrijd tegen DFC moesten we nu de 2e wedstrijd uit
naar Papendrecht. Na –Stef en Wim te hebben opgehaald gingen we gezamenlijk
er naar toe. Onze tegenstanders bleken nieuw Zeelander Ron Keereweer,
veteraan Moos Markesteijn en junior Kevin Nugteren te zijn een zeer
uiteenlopend gezelschap. Jarno begon goed tegen Moos die door een beperkt
gezichtsveld veel op gevoel moest doen en vooral moeite had met Jarno´s
service. Maar Jarno maakte op het einde wat foutjes en zo werd het toch 11-9
voor Moos. De 2e en 3e game was een formaliteit, waarna Wim kon aantreden.
Tegen Ron was het 4 games lang heel spannend want iedere game eindigde met
2 punten verschil. Helaas voor Wim maar 1 keer in zijn voordeel waardoor deze
wedstrijd met 11-9, 12-10, 12-10 en 11-8 verloren ging. Stef begon tegen Kevin
ook met een mooie winst in de 1e set maar daarna was de koek op. Het dubbel
Jarno-Wim kon ook al niet doordrukken waardoor het bij de pauze 4-0 stond. Er
na was het zelfde laken en pak. Jarno en Wim sprokkelden nog een game maar
daar bleef het tot de laatste wedstrijd bij. Toen moest Wim tegen Moos en
gloorde de hoop dat de eer zou worden gered . Via 17-15, 4-11 en 12-10 nam
Wim een 2-1 voorsprong maar ook dat was niet genoeg want via 8-11 en 8-11
bleven we toch met lege handen achter.
3) MTTV 2 – Tavernie 2
2-8
Tegen Tavernie kwamen we wel zeer bekende tegenstanders tegen. Mia en Jacky
Alting maakten hun opwachting in de Linde en Robert de Bruin completeerde
hen. Omdat het aan het begin van de voorjaarsvakantie was, was het erg rustig
in de zaal met alleen ons competitieteam maar gelukkig had Tavernie een heuse
supportersschare meegebracht. Liefst 6 toeschouwers kwamen vooral Robert
toejuichen en niet zonder succes want Jarno kon tegen Mia alleen de 3e game
gelijk opgaan en hoewel Stef zeer behoorlijk speelde tegen Jacky ging ook hij in
3 games ten onder. Wim gaf ons echter het goede voorbeeld door met 11-9, 118 en 11-6 van Robert te winnen en nu was de toon voor de dubbel gezet : Jarno
en Wim sleepten de 1e game met 14-12 binnen, de 2e game kwamen ze ruim
achter en dat werd niet meer goedgemaakt : 6-11.
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Maar in de 3e game herpakten ze zich : 11-8. Na een ruime voorsprong in de 4e
game met diverse matchpoints lag de winst voor het grijpen maar met 13-15
ging het toch nog mis. Maar eind goed al goed want in een zinderende 5e game
sleepten we met 12-10 toch nog de sensationele winst tegen Jacky en Robert
binnen. Na de pauze was de koek echter zo goed als op. Jarno kwam na een 0-2
achterstand tegen Robert nog terug tot 2-2 maar kon het in de 5e game toch niet
bolwerken en alle andere wedstrijden verloren we in 3 games zodat we 2 puntjes
aan ons schamele puntenaantal konden toevoegen.
4) MTTV 2- DFC 1
5-5
Dan de inhaalwedstrijd tegen mede degradatiekandidaat DFC
die 4 punten op ons voorstond, dus een 7-3 winst was ons
streven. We begonnen goed want Jarno kwam na een stroeve
start tegen Dennis Hoogmoed helemaal los en pakte een 3-1
winst. Stef leek ook op weg naar een zege tegen oude
bekende Henk Leenheer maar ondanks een 10-8 voorsprong
in de 5e game ging de winst toch nog met 10-12 naar Henk.
Wim pakte tegen Peter Hoogmoed een knappe solide 3 games overwinning. Dit
konden we echter in de dubbel geen vervolg geven, we maakte teveel fouten en
verloren in 4 games. Stef pakte tegen Dennis na weer een 10-8 voorsprong in de
5e game nu wel de winst, maar voor Jarno duurde de wedstrijd tegen Peter net
tekort, Wim sleepte nu tegen Henk een mooie zege binnen maar Jarno en Stef
bleven ook de laatste ronde met lege handen waardoor Wim met een 3 games
zege op Dennis het gelijkspel nog veilig stelde waardoor we helaas op 5-5 bleven
steken en in de strijd om de laatste plaats niet dichterbij kwamen.
5) Tavernie 2 - MTTV 2
7-3
Na de vakantieweek moesten we 7 maart weer aan de bak. Lekker dichtbij in
Nieuwland. Mia en Jacky waren dit keer niet van de partij maar we troffen in
Jeroen v Bruchem inmiddels weer terug uit Amerika toch een oude bekende.
Jarno beet direct maar het spits af tegen Jeroen kwam in de buurt maar was toch
net de mindere in iedere game. Wim haalde tegen Robert de Bruin een mooi 4
sets overwinning en ook Stef leek door te stomen. Maar zoals wel vaker moest
hij het tegen invaller Ricardo Boogert ook dit keer weer nipt in 5 games afleggen.
Jarno/Wim maakten er al net zo‟n spannend dubbel van. De opstelling was zeer
bepalend voor het verloop maar met een 5-2 voorsprong in de 5e game leek er
geen vuiltje aan de lucht te zijn. Echter Tavernie gooide alles op alles en pikte
helaas met 9-11 de overwinning weg. Jarno kwam maar niet op gang deze avond
en eigenlijk al heel de competitie en verloor zowel van Robert als Ricardo in 4
games. Wim maakt wel korte metten met Ricardo maar had geen vat op Jeroen‟s
spelletje. Stef deed het andersom : Jeroen‟s spelletje kent hij door en door en in
5 games wist hij dit keer wel toe te slaan. Zo leden we toch weer een 7-3
nederlaag en ziet het er halverwege de competitie inmiddels wel heel slecht uit
om erin te blijven.
6) MTTV 2 – Dordrecht 5
2-8
Een zware kluif diende zich aan. Koploper Dordrecht kwam naar Meerkerk.
Omdat Cor Slotboom op wintersport was vergezelde Jelte Thoma de
teamgenoten Ramin Vasseghi en Koen Wessels. Jarno opende tegen Ramin
maar kwam er nauwelijks aan te pas. Stef ondervond tegen Koen hetzelfde en zo
moest Wim in een mum aan de bak.
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Wim maakte er wel een ware strijd van die hij knap met 11-7 in de 5e game van
Jelte won. De dubbel Jarno/Wim zat vanaf het begin prima in de wedstrijd, de 1e
2 games waren met 13-11 en 12-14 zeer spannend, de volgende niet maar met
5-11 en 11-3 wel weer eerlijk verdeeld. De 5e game pakte we direct een
voorsprong en tilden die met 11-7 over de finish, zodoende een heel knappe 2-2
bij de rust. Jarno speelde na de rust tegen Jelte net als Wim een 5 setter want
na een 0-2 achterstand leek hij nog op weg naar de winst. Een korte
verzwakking werd echter fataal : 8-11. Wim en Stef moesten zich in 3 sets
gewonnen geven, waarna opnieuw Jarno aan de bak moest in de laatste
wedstrijd tegen de 20 jarige zeer talentvolle Koen. Jarno bleek steeds beter in
vorm te komen naarmate de avond vorderde want hij speelde zijn beste
wedstrijd in de hele competitie en waarschijnlijk speelde we ook de spannendste
wedstrijd van de competitie want via de gamestanden 13-11, 10-12, 15-13 en
12-14 kwamen we op 2-2 waarbij Jarno 1 matchpoint onbenut liet. De 5e game
bleef ook weer gelijk opgaan maar helaas ook nu bleef Jarno weer met 8-11 met
lege handen achter, zodoende goede wedstrijden maar weer alles verloren
waardoor we de wedstrijd op 2-8 eindigden.
Jarno Stuij en Wim v/d Bilt-

DRIELUIK OVER ONTSTAAN VAN DE TAFELTENNISSPORT
3.1 ITTF-in-oprichting: Berlijn 1926
In Berlijn troffen zij spelers aan uit Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. Totaal
onverwacht nodigde Dr. Georg Lehmann zijn gasten uit voor een verkennende
vergadering, om te komen tot een Internationale Tafeltennis Federatie. Men
kwam bijeen op 15 januari 1926 in het clubgebouw van de Lawn Tennis Club
1900- BERLIN-GELB-WEISS. Aanwezig waren WJ Poppe, Georg Ross en Ivor
Montagu van Engeland, Dr. Ronald Jacobi en Zoan Mechlovits uit Hongarije,
Eduard Freudenheim uit Oostenrijk en uit Duitsland Dr. Georg Lehmann, zijn
secretaris Fritz Grüber en verder Fritz Zinn, H.G. Lindenstaedt en K. Wilhelm. Op
het einde van de bespreking kwam ook Dr. Carl Linde van Zweden binnen, die
zich voor akkoord verklaarde.
Lehmann ontvouwde zijn plannen voor een ITTF. Alle aanwezigen waren
bijzonder enthousiast, maar hadden uiteraard geen enkel mandaat
meegekregen. DE DTTB-voorzitter had iedereen verrast. Men besloot tot het
vormen van een ITTF in oprichting, met de Duitse secretaris Fritz Grüber als
tijdelijk secretaris-generaal van deze ITTF.
De Engelsen nodigden de in Berlijn aanwezigen uit voor het houden van een
Europees kampioenschap in december in Londen, om dan eveneens tot een
definitieve stap te komen. In die tussentijd zouden dan ook de Statuten, een
huishoudelijk reglement en andere regels en afspraken worden geformuleerd.
Bekrachtiging zou dan in Londen moeten plaatsvinden, wat later het “Congres
van Londen” zou heten. De Engelse aanwezigen in Berlijn betaalden trouwens al
hun kosten uit eigen zak.
3.2 ITTF OPGERICHT : LONDON 1926
Zo kwam dan Londen – december 1926. Het tornooi duurde van 6 tot 11
december en vond plaats op 4 tafels op de eerste verdieping van de oude
Memorial Hall in de Farringdonstreet. Er was een officiële loting, met champagne
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en er was plaats voor honderden toeschouwers. Op de laatste dag was er pas
belangstelling van de pers, zij het alleen van “The Times”.
De in Berlijn afgesproken vervolg- vergadering werd gehouden op 7 december
‟26 in de Stadium Club Holburn (Founding General Meeting van de ITTF). Een
paar dagen later kwam men weer bijeen in de bibliotheek van het groter huis
van de adellijke familie Montagu, de
ouders van Ivor, Lord en Lady
Swaythling. Dat was op zondag 12
december, in de 28 Kensington Court in
Londen.
Aanwezig op het toernooi waren spelers
en vertegenwoordigers uit 9 landen;
Engeland, Hongarije, Oostenrijk, Wales,
Tsjecho-Slowakije, Duitsland. Van
Denemarken en Zweden was één speler
aanwezig.
Bijzonder was de aanwezigheid van 2
spelers uit India, die eigenlijk als
medisch begeleiders bij het Davis- Cup Lawn Tennis team behoorden. Deze
bedoelde Europese kampioenschappen werden direct, zeker door toedoen van de
Indiërs, omgedoopt tot wereldkampioenschappen. De afgevaardigden, die ook in
januari 1926 in Berlijn aanwezig waren, hadden nu wel vanuit hun bonden een
machtiging. Dat betekende dat de “Constitution” en de “Laws” konden worden
goedgekeurd. De spelregels waren wel wat afwijkend van die welke heden ten
dage gelden. Immers tijdens elk ITTF Congres zijn er altijd nieuwe voorstellen
om het spel voor de spelers en de kijkers te verbeteren. De ITTF was een feit.
3.3 bestuur
Voorzitter van de Advisory Committee werd Ivor Montagu uit Engeland, een titel
die in 1937 tijdens de 11de Wereldkampioenschappen in Baden (Oostenrijk)
veranderd werd in President van de ITTF. Er waren twee secretarissen, C.H.
Hallett en Jan Gerke, één voor de Engels sprekende landen en één voor de Duits
sprekende landen. Zij zetelden respectievelijk in Wales en Tsjecho-Slowakije. In
1933 kwam er ook een secretaris voor de Frans sprekende landen, Marcel
Corbillon. Japan sloot zich twee jaar later aan door bemiddeling van de
douairière Lady Swaithling, de moeder van Ivor Montagu. Zij sprak net als haar
begaafde zoon vele talen en introduceerde in Japan de reglementen en
dergelijke.
3.4 Cups en Bekers
Lady Swaithling kocht de Swaithling Cup en stelde deze in als eerste prijs voor
het tornooi van de teamwedstrijden tijdens de Wereldkampioenschappen.
Uiteraard was dit voor de herenteams, want pas in 1933 werden er
landenwedstrijden gehouden voor de damesteams.
Die streden op de Marcel Corbillon Cup, geschonken door de voorzitter van de
Franse bond. Deze werd later ook vice-president in de ITTF vanuit Europa. De
Duitsers wonnen deze Cup voor het eerst en ook in 1939 in Caïro, de laatste
Wereldkampioenschappen vóór de Tweede Wereldoorlog, ging de Cup naar hen.
Deze beker ging toen verloren. Er kwam een replica in de eerste na-oorlogse
Wereldkampioenschappen in Parijs in 1947, geschonken door West-Duitsland.
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De ITTF kent nog meerdere bekers:
-Vase voor het heren enkelspel: in 1919 geschonken door St. Bride
Institude Table Tennis Club, als herinnering aan de grote Fred J. Perry, de
winnaar van de derde Wereldkampioenschappen in Budapest en tevens de grote
winnaar van Wimbledon (lawntennis).
- Prize voor het dames enkelspel: in 1931 geschonken door Dr.
Gasper Geist, de voorzitter van de Hongaarse Tafeltennis bond.
an
Iran.
- Trophy voor het dames dubbelspel: in 1948 geschonken door
W.J.Pope, de secretaris van de ITTF van 1930-31 en van 1937 tot 1947. Het
dames- dubbel werd pas sinds 1928 verspeeld.
-Prize voor het gemengd dubbelspel: in 1947 geschonken door
Ingenieur Zdenek Heydusek, de secretaris van de bond van Tsjecho- Slowakije.
Wereldkampioenschappen in 1939 in Caïro. Deze beker was bedoeld om een
wereldcompetitie te verspelen voor teams, op basis van voorronden in zones. De
oorlog kwam er tussen.
voor een soort internationale landen-competitie, maar dat bleek zich te beperken
tot Europa. De ITTF kwam hierdoor in verlegenheid. Men wist niet goed wat
ermee te beginnen. Er volgde een langdurig overleg met de Egyptische bond en
op het ITTF-congress in 1948 in Londen ontstond zelfs enige discussie.
senioren competitie team 3
Team:
Willem Keppel(aanvoerder), Ruud Muilwijk, Piet Copier en Michel Tio.
Klasse/poule:
4de, poule B
Speelavond:
Woensdag
MTTV 3 - Drivers 5
1–9
Willem mag het spits afbijten in de nieuwe competitie. Hij
start tegen Kevin waar hij al meer tegen gespeeld en
verloren heeft. Willem is de eerste 2games kansloos maar in
de derde herpakt hij zich en weet toch in vijven de winst te
pakken. Piet mag de tweede partij tegen Martijn verliest de
eerste wint nipt de tweede maar daarna is de koek op. Ruud
tegen Liesbeth is een ongelijke strijd. Ruud heeft geen schijn
van kans. De dubbel Piet en Willem wordt nipt verloren. Na
de pauze mag Piet tegen Kevin. Piet wint de eerste maar
verliest de tweede met 22 -20 en dan is het wederom gebeurd met Piet. Willem
tegen Liesbeth is een lange pot die Willem nipt verliest in vijven. De volgende 4
wedstrijden worden ook door ons verloren en daardoor starten we de competitie
niet best met maar 1 punt.
MTTV 3 – Shot 5
4- 6
Dit wordt ook weer een zware avond want onze tegenstanders spelen al
ongeveer 20 jaar vierde klasse en hebben dus de nodige ervaring. Ruud en
Willem winnen beiden 1 wedstrijd. De dubbel wordt ook weer verloren. Maar de
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grote verrassing van deze avond is Piet die er 2 weet te winnen met heel goed
spel.
Papendrecht 7 - MTTV 3
9–1
Deze mannen spelen normaal 3de klasse 1 speler is er vorig seizoen zelfs
kampioen geworden maar wilde geen tweede klas gaan spelen koos er voor om
in een ander team derde klas te spelen maar hadden toen de pech dat er teveel
teams in de derde klasse zaten en moesten dus noodgedwongen vierde klasse
spelen (wat een geluk voor ons).
We hebben de hele avond het nakijken, Piet weet de eer te redden maar voor de
rest komen we dik te kort .
MTTV 3 - Papendrecht 7
3-7
De return tegen deze mannen is weer niet makkelijk maar Piet is in super vorm
en weet er zelfs 2 te winnen. Willem komt ook weer een beetje in vorm en pakt
er ook . Ruud speelt ook lekker maar komt telkens net iets te kort
Willem Keppel.
Clubkampioenschappen senioren enkel 2012.
Dit jaar werden de clubkampioenschappen voor het
eerst sinds vele jaren weer afgewerkt in 1 grote
poule. Vanwege de iets minder grote opkomst
kwamen we namelijk op 16 deelnemers uit. Om
zoveel deelnemers te krijgen was tot en met de dag
ervoor bij de ledenvergadering nog navraag nodig.
Dit leverde op dat Richard tot na middernacht nodig
had het schema op te stellen. Dit lukte uiteindelijk
nog maar voor een volgend jaar gaan we dit duidelijk
anders doen, de uiterste inschrijfdatum wordt
vervroegd en dit is dan echt de uiterste limiet.
Maar terug naar de kampioenschappen van dit jaar.
De 1e ronde liep een van de favorieten, Daniel, al
bijna averij op maar met een 5 setter redde hij zijn
vege lijf. Ook de wedstrijden tussen teamgenoten
Wim de Vries en Lex en Wim en Stef van de Bilt
kenden een spannend verloop, waarbij vooral de winst van Stef een verrassing
was.
De volgende 2 ronden liepen redelijk volgens het
verwachte verloop, alleen Wim v.d. Bilt had nog
altijd zijn kampioenschapsvorm niet te pakken en
ging ook tegen Ruud ten onder. Ruud had de smaak
wel goed te pakken want tegen Martin v.d. Ham
pakte hij de volgende ronde een nieuwe zege. Piet
had het deze ronden zwaar maar met zowel een 5
game overwinning tegen Stef als Truus kon hij toch
2 punten toevoegen. In de 4e ronde was er dan
uiteindelijk de 1e echte verrassing te noteren.
Johnny liep namelijk tegen Wim de Vries een 14-16
nederlaag in de 5e game aan en was als favoriet dus
de 1e die een puntje liet liggen.
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Zo kwamen aan het einde van de 1e avond Richard Vogelaars , Daniel en Jeroen
deze zonder puntverlies door, gevolgd door 1 verliespunt van Wim de Vries,
Ruud en Johnny.
De 2e avond trad Jarno voor het eerst aan, voor hem stonden liefst 7 wedstrijden
op het menu. Tegen Lex pakte hij een solide winst echter bij het laatste punt
ging het voor Lex helemaal mis, het schoot in zijn arm en het was direct klaar
voor het toernooi wat met zich meebracht dat alle resultaten tegen Lex
vervielen, jammer maar helaas. De 2e avond stoomden de koplopers lekker door.
Richard en Daniel wonnen al hun wedstrijden en staan nog ongeslagen
bovenaan. Jeroen liet voor het eerst een punt liggen, maar dat was tegen Daniel
niet helemaal verrassend. In diezelfde ronde liet Richard niet veel heel van
Johnny zodat die al uitgeschakeld lijkt voor de titel. Theo had een goede avond
met 3 winstpartijen zodat hij zich omhoog werkt in de tussenstand waar verder
niet heel veel veranderde. Arie noteerde de langste partijen want
achtereenvolgens tegen Theo en Piet moest hij met wisselend succes 5 games
aan de slag.
De 3e avond moest Jarno nog vaker aan de bak, 8 wedstrijden dit keer en dat
had meer succes. De vorige avond had hij slechts 1 winstpartij genoteerd, nu
wisselde hij winst en verlies om en om af al had er zeker tegen Martin nog meer
ingezeten.
Martin, Johnny en Richard de Rijk hadden een
prima avond met alleen maar winstpartijen
waardoor zij met stip stegen in het
tussenklassement dat zich langzaam maar zeker
begon te vormen. Deze avond waren er een
behoorlijk aantal wedstrijden die 5 games in
beslag namen, zo noteerden we Wim de Vries –
Wim vd Bilt 3-2, Jarno-Arie 3-2, Richard de RijkStef 3-2, Wim vd Bilt-Jarno 3-2, Arie-Ruud 2-3,
Wim de Vries-Piet 2-3 en Wim vd Bilt-Arie 2-3.
De slotavond moest de beslissing brengen over de
medailleverdeling. Richard begon tegen vader
Theo met een 3 sets winst, Daniel noteerde
ditzelfde resultaat tegen Wim v.d. Bilt en een
ronde later evenzo tegen Stef.
De 24e ronde tekende voor een geweldige
sensatie. Met 11-13, 11-9, 9-11 en 5-11 bracht Martin v.d. Ham aan Richard
Vogelaars zijn 1ste verlies toe. Omdat Daniel tegen vader Ruud stug doorging met
winnen komt de zege voor hem nabij. Tegen Johnny levert hij traditioneel een
zware strijd en dit was deze keer met 11-9, 12-10 en 12-10 niet anders maar
toch weer een 3-0 winst. Richard doet dit evenzo zodat de allerlaatste wedstrijd
de climax moet opleveren. Maar de zo gehoopte en verwachte zenuwslopende
finale werd het niet, met 11-6, 11-3 en 11-7 sloeg Richard hard toe tegen Daniel
en greep hij ondanks de uitglijder tegen Martin toch op onderling resultaat de
titel. De 3e plaats werd ook pas in de laatste wedstrijd beslist. Hier vochten
Johnny en Jeroen voor en omdat Johnny met 11-7, 11-9 en 11-8 won werd hij 3e
en Jeroen 4e. Martin trok zijn sterke toernooi door tot het eind en eindigde als 5e
en sloot daarmee de topposities af, erna kwam een grote middenmoot met 8, 7,
6 en 5 punten die veelal op onderling resultaat werden beslist.
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Leuk was dat uiteindelijk iedereen een puntje kon noteren, zodat we konden
terugzien op een geslaagd toernooi.
Eindstand:
01 Richard Vogelaars
02 Daniël Muilwijk
03 John Parten
04 Jeroen Peek
05 Martin van der Ham
06 Ruud Muilwijk
07 Theo Vogelaars
08 Richard de Rijk
09 Arie Verduin
10 Piet Copier
11 Jarno Stuij
12 Wim de Vries
13 Stef van de Bilt
14 Wim van de Bilt
15 Truus de Goeij
Zo kwam er weer een einde aan de clubkampioenschappen en kunnen we er vol
tegen aan in de voorjaarscompetitie.
- Jarno Stuij-

senioren competitie team 4
Team:
Wim de Vries(aanvoerder), Theo Vogelaars, LexTump en Teunis Buyzer.
Klasse/poule :
5de, poule A
Speelavond:
Vrijdag
MTTV 4-VCS 3.
De eerste wedstrijd moesten we met een invaller spelen tegen VCS met daarin
als bekend gezicht Piet Delleman. Wim zat nl. ergens in Thailand en Lex had zich
bij de clubkampioenschappen zodanig geblesseerd dat meespelen er de komende
weken niet in zit. Maar in Richard de Rijk hadden we een goede invaller.
Theo moest als eerste tegen Piet en liep eigenlijk voortdurend achter de feiten
aan. De eerste game werd verloren, de tweede gewonnen, de derde verloren, de
vierde gewonnen en tenslotte de 5e verloren. Het eerste punt was voor VCS.
Richard trok de stand weer gelijk door een goede overwinning tegen Johan (3-1).
Teunis had geen verweer tegen Rene en verloor kansloos met 0-3. Het dubbel
van Theo met Richard was op voorhand moeilijk maar viel honderd procent mee.
De beperkte mobiliteit van Richard leverde geen probleem op en het werd een 31 overwinning.
Na de pauze had Richard geen moeite met Piet en won met 3-1. Theo speelde
vervolgens tegen Rene en won door tactisch spel met 3-1. Teunis begon heel
goed tegen Piet en won de eerste game.
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Toen hij in de tweede met 7-1 voorkwam voelden we een sensatie aankomen.
Echter Piet herpakte zich en won daarna alle games.
Dus toch een 1-3 nederlaag voor Teunis. Door winst van Theo op Johan (3-2)
stonden we ineens met 5-3 voor. Richard slaagde er daarna niet in om te winnen
van Rene en verloor in 5 games en ook Teunis verloor kansloos van Johan.
Hetgeen resulteerde in een 5-5 gelijkspel. Een stand waar we allemaal vrede
mee hadden.
Theo Vogelaars.
HTV 2 – MTTV 4.
Dit team zit inmiddels standaard in onze poule. Absoluut geen
straf om hier tegen te spelen. Integendeel. Er van winnen is een
hele andere zaak.
Omdat Wim wat later zou komen begon Theo als eerste tegen
Henk den Besten.
Voor Theo in eerste instantie een gelopen race maar Henk vocht
zich knap terug naar 2-2. De laatste game was nog nipt voor
Theo.
Gamescore: 10-12,9-11,11-9,11, en 10-12.
Teunis had geen antwoord op het technisch spel van Bram Bongers. De game
standen spreken voor zich.
Game score: 11-4, 11-4 en 11-6.
Wim was intussen gearriveerd en kon met Henk Blom warm spelen alvorens
tegen Nico aan te treden. Het werd zoals gebruikelijk weer een taai gevecht en in
5 games beslist.
Gamescore: 11-4, 10-12, 7-11, 11-6 en 9-11.
Het dubbelduo Theo/Wim had het niet makkelijk tegen Bram en Nico.
Uiteindelijk, na een grillige 3de game, toch winst in 4 games.
Gamescore: 10-12,10-12, 11-5 en 9-11.
Na de thee Theo tegen Bram. Beiden speelden afwachtend maar Bram was Theo
toch de baas.
Gamescore: 11-5, 11-9, 7-11 en 11-8.
Wim had het in de 1ste game moeilijk tegen Henk. Gelukkig kreeg hij de slag
letterlijk weer te pakken en won zijn partij in 4 games.
Game score: 11-4,6-11,4-11 en 9-11.
Teunis had ook tegen Nico weinig in te brengen. Zijn we niet gewend van hem.
Hij zorgt normaal altijd voor spektakel in één van zijn partijen.
Gamescore: 11-5, 11-1 en 11-7.
Bram trof het niet tegen Wim. De opgaande lijn werd verder doorgetrokken.
Zowel de voor- als backhand smashes vlogen Bram om de oren. Het was,
ondanks goede tegenstand, snel over.
Gamescore: 8-11, 9-11 en 8-11.
Theo tegen Nico werd zowel een spannende als een grillige partij. De
openingsgame was overtuigend voor Theo. Daarna herpakte Nico zich door 2 x te
winnen. Vervolgens moest Theo alles uit de kast halen om de partij winnend af te
sluiten.
Gamescore: 5-11, 11-6, 11-5, 9-11 en 12-14.
Teunis zorgde in zijn laatste partij tegen Henk alsnog voor spanning en
spektakel. Hij stond snel met 2-0 voor. Maar Henk gaf zich niet zomaar
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gewonnen. Ondanks felle tegenstand van Teunis bleek Henk in de 5de game toch
“den Besten”.
Gamescore: 8-11,5-11, 11-6, 11-8 en 13-11.
Onder het genot van een drankje is daarna vastgesteld dat dit een wedstrijd was
zoals een wedstrijd moet zijn:spanning en voor beide partijen het gevoel lekker
gespeeld te hebben.
Uitslag: 4-6
DFC 2 – MTTV 4.
Door omstandigheden kon Wim niet meespelen maar als goed aanvoerder ging
hij wel mee naar Dordrecht. Richard de Rijk was de zeer gewaardeerde invaller.
Onze tegenstanders waren Martin Hoogmoed, Ed Noorlander en Rob Anssems.
Stuk voor stuk spelers om rekening mee te houden.
De wedstrijd van Theo tegen Martin was constant. Eerst winnen en dan een
game verliezen om er vervolgens weer 2 te winnen is een prima schema.
Game score: 6-11,11-7, 7-11 en 7-11.
Richard speelde ook constant maar draaide het tegen Ed om. De 1ste game
verliezen en de 2de winnen. Vervolgens was Ed te sterk en verloor Richard.
Game score: 11-6, 6-11, 11-7 en 11-7.
Teunis vond kennelijk dat hij in zijn partij tegen Rob gelijk moest laten zien wat
hij waard was. Door geconcentreerd maar ook gedurfd te spelen begon hij met
Winst in de 1ste game. Daarna volgens het schema verliezen en 2 x winnen de
winst binnenhalen. Het score verloop geeft de spanning van de games aan.
Game score: 9-11,13-11,9-11 en 12-14.
Het gelegenheidsdubbel Theo/Richard had deze keer geen schijn van kans.
Martin en Ed waren na 3 games winnaar.
Game score: 11-8, 11-7 en 11-8.
De pauze had Theo kennelijk goed gedaan. Ed, toch een goede speler, had geen
schijn van kans. In 3 games werd hij letterlijk weggevaagd.
Game score: 3-11, 4-11 en 3-11.
Hetzelfde gevoel moet Teunis tegen Martin gehad hebben. Alleen aan het eind
van de 3de game werd het nog spannend.
Game score: 11-4, 11-3 en 11-9.
Richard tegen Rob was een wedstrijd van de lange adem. Aanvankelijk was er
voordeel voor Rob in de 1ste game. Richard had in zijn 2de game zijn ritme
hervonden en scoorde makkelijk. Voor Rob weer aanleiding om in de 3de initiatief
te nemen. Het antwoord van Richard was in de volgende games duidelijk. Hij
was de beste!
Game score:13-11,4-11,14-12, 9-11 en 8-11.
Ed scoorde makkelijk in zijn partij tegen Teunis. Alleen in de laatste game moest
hij een tandje bijzetten.
Game score: 11-3,11-6 en 13-11.
Aanvankelijk had Theo het tegen Rob knap moeilijk. Maar door een achterstand
van 9-3 om te buigen in winst pakte hij toch het punt.
Game score: 14-16,8-11 en 9-11.
Richard had in zijn laatste wedstrijd weinig moeite met Martin. In 3 games was
het klaar.
Game score: 5-11,10-12 en 5-11.
Met de 6-4 winst waren wij best blij(en opgelucht).
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MTTV 4 – DFC 2.

De return werd de week er op gespeeld. Ulrich Wijbers
speelde in plaats van Ed Noorlander. Bij ons viel Richard de
Rijk voor Teunis in. DFC had al aangekondigd zich te willen
revancheren. Dus alle hens aan dek!
Met 4 wedstrijden in 5 games, en 4 in 4 was er spanning en
strijd genoeg.
Wim begon aarzelend tegen Rob en kwam te laat op stoom.
Rob mocht zijn eerste overwinning ooit op Wim noteren.
Game score: 6-11,10-12 en 5-11.
Theo had het zwaar tegen Martin. Ondanks geplaatste ballen en lange rally‟s
kwam hij in 4 games niet tot winst. Martin had zijn revanche binnen.
Game score: 9-11,8-11,11-8 en 6-11.
Richard leverde een moeizaam gevecht tegen de scherp spelende Ulrich. In de
5de game was het helaas over en sluiten.
Game score: 6-11,11-5,9-11,11-9 en 4-11.
Ook het dubbel met Theo en Wim ging weer verloren maar nu in 5 i.p.v. 3 games
maar het blijft verlies. Beschamend was het game verlies zonder een punt te
scoren.
Game score: 7-11,12-10,0-11, 11-8 en 6-11.
Met 4-0 achter de rust is is niet iets om vrolijk van te worden.
Theo had in de 1ste twee games geen moeite met Rob. Daarna werd het minder
maar toch weer herstel in de 4de game.
Game score: 11-1,11-2,8-11 en 11-5.
Wim had evenals Richard zwaar tegen Ulrich. Door in de 4de game nipt te winnen
mocht hij het in de 5de waarmaken. Ulrich scoorde beter dus verlies.
Game score: 6-11, 4-11, 11-8,14-12 en 8-11.
Richard speelde tegen Martin 4 games een degelijke partij. Winst.
Game score: 11-8,11-1,8-11 en 11-7.
Ulrich had aan Theo geen kind. In 3 snelle games was het over en sluiten.
Game score: 6-11,5-11 en 4-11.
Richard tegen Rob was een herhaling in 5 games van vorige week. Ook nu weer
Richard als winnaar.
Game score: 11-4, 11-7,6-11,8-11 en 11-5.
Wim en Martin hadden in Dordrecht al koude oorlog gevoerd. In Meerkerk werd
het achter de tafel uitgevochten. Deze “oorlog” werd door Wim in 4 games
gewonnen.
Game score: 11-4,. 11-8,12-14 en 11-8.
De revanche was met 6-4 voor DFC.
Sliedrecht Sport 5 – MTTV 4.
De nummer 6 in de poule. In theorie zouden wij hier de punten kunnen halen om
afstand te kunnen nemen van “de onderste helft”. Hoe anders kan het lopen.
Arie Verduin was meegegaan voor de grieperige Teunis.
Wim had het tegen Jacko de Raad zwaar. Hij probeerde rustig te beheerst te
spelen maar dat bleek zeker in de 4de game te moeilijk.
Game score: 14-12, 7-11,11-5 en 11-8.
Theo speelt altijd beheerst maar tegen Teus Schouten hielp dat ook niet. In 4
games was het bij hem ook over.
Game score: 11-611-13, 11-9 en 11-8.
37

Vervolg: competitie senioren team 4.

Het aanvallende spel van Arie maakte op Matthijs Zoutendijk geen indruk. In 3
games was de partij klaar.
Game score: 11-9,11-7 en 11-7.
Niks afstand nemen van de “onderste helft” maar met 3-0 achterstaan.
Het dubbel van Theo en Wim tegen Teus en Matthijs was ook snel over maar dan
in ons voordeel. De 1ste game was een “walk over”. Daarna werd het in de 2
volgende nog spannend. De routine won.
Game score: 4-11,10,12 en 10-12.
Na de thee mochten Wim en Teus aan de bak. De noodzaak en de wil om te
winnen was er maar nu nog resultaat. Het werd een gevecht tot het gaatje. Het
score verloop was grillig maar op het eind van de beslissende 5de game verviel
Wim weer in zijn bekende alles of niets show. Dus verlies.
Game score: 4-11,12-10,12-14, 11-8 en 8-11.
Arie ging met dezelfde instelling de strijd met Jacko aan. En met succes. Hier een
nog grilliger verloop van de game standen. Knappe overwinning van onze
invaller!
Game score: 8-11,2-11,11-9,11-9 en 2-11.
Theo had alleen in de 3de game moeite met Matthijs. Weer een puntje binnen.
Game score: 4-11,9-11 en 14-16.
Arie kon tegen Teus in de 3de game geen vervolg realiseren. Helaas nipt verlies.
Game score: 11-5,11-4 en 15-13.
Wim roept altijd dat hij perse één wedstrijd wil winnen. Dus Matthijs was
gewaarschuwd. Het liep anders. Alhoewel het tot en met de 4de game spannend
was bleef de 0 op het scorebord.
Game score: 11-7,5-11, 15-13 en 12-10.
Ook Theo had tegen Jacko weinig problemen. In slechts 3 games werd ons 4de
punt gescoord.
Game score: 9-11,4-11 en 8-11.
Hoe anders kan het lopen. Wim geen punt gescoord en daardoor verlies met 6-4.
PR man team 4
Wim de Vries

Verhalen uit de oude doos.
Ha….. die Jan !
Recent was ik in mijn oude woonplaats en wie zag ik
daar plotseling na zo‟n dikke 35 jaar: mijn oude
teamgenoot Jan.
Onze begroeting was uitbundig, maar vervolgens vroeg Jan: “Wie ben je eigenlijk
? ”Nou ja, ik ben “Liefhebber” en we hebben vroeger samen getafeltennist in
Service. Jan reageerde met: ”Ja en ik kon er wat van hè !” Het bleek al gauw,
dat Jan, inmiddels een dikke zeventiger, zich niet veel meer herinnerde en
dementeerde. Hij was al jaren geleden naar deze buurt verhuisd en liep nu een
rondje, wat shabby gekleed en nog maar anderhalve tand in zijn mond, een
zinnig gesprek over die goeie oude tijd met die mooie herinneringen was niet
meer mogelijk. We namen afscheid.
Het doet je wat, want Jan was een aparte, niet zo‟n makkelijke, maar hij had zijn
weg in het leven gevonden, van straatschoffie tot bedrijfsleider van een groot
bedrijf.
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Ik had hem leren kennen als speler van E.N.O., het tafeltennisteam van
het clubhuis “Ernst Nut en Ontspanning”, er waren meer van die clubhuizen in
onze stad maar deze stond in de rosse buurt. Ene Slootweg gaf er leiding en dat
was geen sinecure. In andere clubhuizen werd aan figuurzagen, muziek,
borduren/breien en allerlei spelletjes gedaan, maar bij E.N.O. werd gebokst etc.,
ze sloegen ook wel elkaar om „t echie voor de kanis en ik heb ook wel eens een
tegenstander bij een ander, met wie hij net had geruzied, in de kleedkamer in de
zak van diens daar hangende broek zien pissen. Trouwens, als je meedeed aan
het jaarlijkse invitatietoernooi van E.N.O. en je moest tegen de clubhuisfavoriet
spelen, vooral in de finale, dan gingen de heren ook wel angstaanjagend en niet
bepaald sportief te keer.
Op een dag werd Jan lid van onze club, als tafeltennisser was hij een beuker,
met de backhand kon hij alleen maar tegenhouden, maar op de forehand sloeg
hij als een razende erop los. Op zijn gedrag achter de tafel moest je hem ook in
later jaren nog wel eens aanspreken. Waarachtig in 1969 werden we in onze
nadagen nog eens een keer kampioen van onze bond.
En we beleefden wat !
Zo waren we een keer vrijwillig een klasse lager gaan spelen om jonkies de kans
te geven, maar zij degradeerden en wij moesten als nummer twee een promotiedegradatie wedstrijd spelen tegen nummer
voorlaatst CWP 1. Oh, oh, daar kwam het in
diezelfde klasse veel hoger geëindigde om
tactische redenen veel sterkere CWP 2
opdagen ! We waren zeker niet kansloos,
maar….Jan: ”Wat komen jullie doen
jongens?” Antwoord: “Tegen jullie spelen !”
Jan: “Dat bestaat niet !” en tegen ons:
“Zullen we gaan biljarten ?” En dat vonden
we, met deze competitievervalsing in het
achterhoofd, nou eens een goeie gedachte
van Jan. We lieten onze tegenstanders verbluft achter.
Jan hield ook van handjeraaien, iedereen drie lucifers en er dan één, twee of drie
in de hand nemen, raden hoeveel we er totaal in de handen hebben en de
winnaar mag een houtje afleggen. Wie het laatst een lucifer overhoudt moet een
rondje betalen. Zo ook die keer èn tot Jan‟s genoegen met een flink aantal
deelnemers. En ach, als je steeds het gemiddelde neemt van het aantal
overgebleven lucifers spring je er op enig moment wel uit. Maar die dag bleven
Jan en ik elk met één houtje over en ik moest als eerste raden, een dilemma. Jan
was met die 1-1 stand altijd in het voordeel en mijn gedachten leidden tot: “niks
in de hand nemen en één zeggen”. Jan reageerde met een triomfantelijke “twee”
en opende zijn hand om vervolgens paars aanlopend met een kernachtige vloek
te constateren, dat ik er geen in de hand had ! Gelukkig had ik meteen door vals
te hebben gespeeld en bestelde bliksemsnel het rondje.
Er is nog veel meer te vertellen, destijds waren wij in onze bond toch wel een
apart stelletje. Jan zal het allemaal wel niet meer weten, een trieste gedachte.
Computer taal:
 Microsoft logica: op start drukken op af te sluiten.
 Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Tafeltennis: ook als computerspel.
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Team :
Truus de Goey(aanvoerder), Arie Verduin, en René Vermeer.
Klasse/poule :
5de, poule B
Speelavond:
woensdag
TEAM 5 IN DE VOORJAARSCOMPETITIE 2012
We starten dit jaar met René Vermeer in ons team en Victor die nog een
competitie niet meedoet. We zitten in een poule van 5:
Voordeel: we kunnen niet degraderen
Nadeel: we hebben wel twee wedstrijden minder.
De eerste wedstrijd is tegen Papendrecht 13. Vanavond spelen René, Arie en
Truus.
Papendrecht komt met 2 invallers waarvan er één alle drie zijn wedstrijden wint
en ook goed is voor het winnen van het dubbel. Dat zijn dus al 4 punten.
Truus begint goed, buigt een 2-0 achterstand om in een 2-2 gelijk maar redt de
5e set niet. Jammer.
Arie verliest van invaller van Lambaart en René wint in 5 sets van Nico van
Meeteren (invaller nr. 2).
Het dubbel gaat verloren in 3 sets.
Na de break wint Arie van Kees Jongkind. Truus en René verliezen maar dan
pakken de heren allebei nog een punt en sluiten we dus af met een verlies van
4-6.
De volgende wedstrijd is uit tegen Dordrecht op 3 februari.
Deze wedstrijd hebben we ons afgemeld in verband met de slecht
weersomstandigheden.
Het vervolg van deze competitie komt in het volgende clubblad.
Truus
Het moment MTTV van het 1ste kwartaal 2012.
Dit kwartaal staat Richard Vogelaars in de
schijnwerper. Hij heeft na het afscheid van
zijn vader als secretaris 7 jaar geleden
deze functie van hem overgenomen. In die
periode heeft hij zijn taken serieus en
uitgevoerd.
Naast een uitstekende secretaris was hij menigmaal
clubkampioen. Gezien zijn drukke baan, het komend
vaderschap en zijn wens om op hoger niveau te gaan spelen
heeft hij te kennen gegeven per 1 januari 2013 afscheid te
nemen van MTTV. Voor het komend jaar zal hij nog wel als ad
interim bij de vereniging blijven.
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MTTV 1 DUO

Voorjaarscompetitie 2012
Team bestaat uit:

Jeroen Peek (aanvoerder)
Henk Huijzer

De Uitslagen
2e klasse poule E

MTTV 1

De Beer 1

MTTV 1 (Duo)

Dordr.1

Dordr.3

2-3

De Beer 1 (Duo)

4-1

Dordrecht 1 (Duo)

4-1

Dordrecht 3 (Duo)

5-0

HTV 1

1-4

1-4

3-2
4-1

3-2

5-0
4-1
3-2

Shot-65 2 (Duo)

1-4

HTV 1 (Duo)

3-2

2-3

3-2
2-3

5-0

De Stand
2e klasse poule E

Shot 2

Persoonlijk Resultaat

Gesp.

Pt.

MTTV 1 (Duo) Gesp. Gew.

1 Dordrecht 1 (Duo)

6

21

Jeroen

12

4

33%

2 De Beer 1 (Duo)

6

19

Henk

12

1

8%

3 HTV 1 (Duo)

6

17

4 Dordrecht 3 (Duo)

6

16

5 Shot-65 2 (Duo)

6

11

Invaller

0

0

0%

6 MTTV 1 (Duo)

6

6

Dubbel

6

1

17%

43

%

MTTV 1

Voorjaarscompetitie 2012
Team bestaat uit:

Rinus Burggraaff (aanvoerder)
Richard de Jong
Johnny Barten
Björn Alting

De Uitslagen
3e klasse poule A

MTTV 1

VCS 1

MTTV 1

Talani 1

Serve 1

2-8

VCS 1

8-2

Talani 1

6-4
6-4

Serve-71 1

9-1

Gorkum 1

Gorkum 1

Lekp.1

1-9

7-3

4-6
7-3

3-7

8-2

0 - 10

7-3

Lekpongers 1

4-6

5-5

4-6

De Stand
3e klasse poule A

5-5

Persoonlijk Resultaat

Gesp.

Pt.

MTTV 1

1 Gorkum 2

6

40

Rinus

18

5

28%

2 Talani 1

5

36

Johnny

15

8

53%

3 VCS 1

6

30

Björn

9

2

22%

4 Lekpongers 1

6

23

Richard

6

1

17%

5 Serve-71 1

5

22

Invaller

6

2

33%

6 MTTV 1

6

19

Dubbel

6

1

17%

44

Gesp. Gew.

%

MTTV 2

Voorjaarscompetitie 2012
Team bestaat uit:

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

De Uitslagen
4e klasse poule C

MTTV 2

MTTV 2

Dordr.5

Drivers 6

Papendr.8

2-8

Dordrecht 5

6-4

Drivers 6
Papendrecht 8
Tavernie 2

8-2

1-9

10 - 0

3-7

7-3

DFC 1

3-7

DFC 1

2-8

5-5

8-2
8-2

6-4
6-4

7-3

5-5

3-7

De Stand
4e klasse poule C

Tavernie 2

0 - 10

Persoonlijk Resultaat

Gesp.

Pt.

MTTV 2

1 Dordrecht 5

6

45

Stef

18

2

11%

2 Tavernie 2

6

40

Wim

18

9

50%

3 Papendrecht 8

6

33

Jarno

15

1

7%

4 Drivers 6

6

30

5 DFC 1

6

18

Invaller

3

0

0%

6 MTTV 2

6

14

Dubbel

6

1

17%

45

Gesp. Gew.

%

MTTV 3

Voorjaarscompetitie 2012
Team bestaat uit:

Willem Keppel (aanvoerder)
Piet Copier
Ruud Muilwijk
Michel Tio

De Uitslagen
4e klasse poule B

MTTV 3

Dordr.7

MTTV 3
Dordrecht 7

9-1

Drivers 5

Papendr.7

Shot 5

1-9

3-7

4-6

5-5

9-1

Drivers 5

8-2

Papendrecht 7

9-1

Shot-65 5

TTVA 4

5-5

4-6

8-2

8-2

7-3

4-6

TTVA 4

4-6

4-6

7-3
4-6

De Stand
4e klasse poule B

Persoonlijk Resultaat

Gesp.

Pt.

MTTV 3

1 Drivers 5

6

40

Willem

15

5

33%

2 Dordrecht 7

6

40

Ruud

18

3

17%

3 Papendrecht 7

6

38

Piet

18

7

39%

4 Shot-65 5

6

26

Michel

0

0

0%

5 TTVA 4

6

20

Invaller

3

0

0%

6 MTTV 3

6

16

Dubbel

6

1

17%

46

Gesp. Gew.

%

MTTV 4

Voorjaarscompetitie 2012
Team bestaat uit:

Wim de Vries (aanvoerder)
Theo Vogelaars
Lex Tump
Teun Buyzer

De Uitslagen
5e klasse poule A

MTTV 4

MTTV 4

VCS 3

Merwest.2

5-5

4-6

VCS 3

8-2

Sliedr.5
10 - 0
4-6

6-4

2-8

HTV 2

4-6

5-5

DFC 2

4-6

6-4
2-8
2-8

8-2
6-4

3-7

De Stand
5e klasse poule A

DFC 2
4-6

Merwestad 2
Sliedrecht Sport 5

HTV 2

4-6

Persoonlijk Resultaat

Gesp.

Pt.

MTTV 4

1 VCS 3

6

42

Wim

12

6

50%

2 HTV 2

6

39

Theo

18

11

61%

3 MTTV 4

6

29

Teunis

12

1

8%

4 DFC 2

6

27

Lex

0

0

0%

5 Sliedrecht Sport 5

6

23

Invaller

12

7

58%

6 Merwestad 2

6

20

Dubbel

6

4

67%

47

Gesp. Gew.

%

MTTV 5

Voorjaarscompetitie 2012
Team bestaat uit:

Truus de Goeij (aanvoerder)
Arie Verduin
Richard de Rijk
René Vermeer

De Uitslagen
5e klasse poule B

MTTV 5

MTTV 5

ATV 2

Dordr.8

1-9

ATV/Viveen 2

8-2

Dordrecht 8

5-5

Papendrecht 13
Tavernie 4

Papendr.13 Tavernie 4
4-6

9-1

9-1
7-3

1-9
6-4

2-8
7-3

8-2

De Stand
5e klasse poule B

Persoonlijk Resultaat

Gesp.

Pt.

MTTV 5

1 ATV/Viveen 2

5

44

René

15

4

27%

2 Tavernie 4

5

30

Truus

9

1

11%

3 Dordrecht 8

4

16

Arie

12

7

58%

4 MTTV 5

5

16

Richard

9

4

44%

5 Papendrecht 13

5

14

Invaller

0

0

0%

Dubbel

5

0

0%

48

Gesp. Gew.

%

MTTV TOP 10 SENIOREN
INDIVIDUEEL BEHAALDE PERCENTAGES IN DE COMPETITIE

naam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Theo Vogelaars
Arie Verduin
Johnny Barten
Wim van de Bilt
Wim de Vries
Richard de Rijk
Piet Copier
Willem Keppel
Jeroen Peek
Rinus Burggraaff

team

klasse

4
5
1
2
4
5
3
3
1 DUO
1

5
5
3
4
5
5
4
4
2
3

gewonnen gespeeld percentage

11
7
8
9
6
4
7
5
4
5

22/03/2012
door Arie Verduin, wedstrijdsecretaris
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18
12
15
18
12
9
18
15
12
18

61%
58%
53%
50%
50%
44%
39%
33%
33%
28%

Speel mee met de VRIENDENLOTERIJ en maak
elke week kans op

€ 100.000,00
of vele andere prijzen

U ondersteunt onze vereniging en vele goede doelen op
maatschappelijk en sportief gebied!

WAT KOST HET U?
Er wordt maandelijks € 10,00 van uw rekening
afgeschreven. De helft van uw betaling gaat naar onze
vereniging wanneer u onze vereniging als begunstigde
aangegeven hebt.

HOE MELDT U ZICH AAN?
Dat kan via www.vriendenloterij.nl en geef
Tafeltennisvereniging Meerkerk (officiële naam bij
K.v.K) op als vereniging.

WINT U EEN PRIJS?
Dan wordt U daarvan op de hoogte gesteld.
Geldbedragen worden automatisch
op uw rekening bijgeschreven. U mag tevens drie
“vrienden”, opgeven om een bedrag in ontvangst te
nemen. Wint u € 1.000.000,00 dan ontvangt u ook nog
een reischeque t.w.v. € 50.000,00 om het met uw
vrienden te vieren!
Bij kleinere prijzen mag u ook drie “vrienden”opgeven
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