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In deze uitgave o.a.

Het

moment van het 4de kwartaal 2012.

Vaste rubrieken o.a.:
• Evenementenkalender
• Jarigen
• Overzicht adverteerders
• Nationale toernooi- en evenementenkalender
• De voorzitter schrijft
• Competitie wedstrijdverslagen
• Competitiestanden
• Jeugdcorner

en verder…………
• Humor
• Verhalen uit de oude doos
• Kerstverhaal
• Trans Mantsjoerije express deel II
• ELAR toernooi
• Oliebollentoernooi
• Lekpongers toernooi, Ameide
• Voorjaarscompetitie senioren indeling teams
en nog veel meer……………

Kopij de Polsslag uiterlijk 22 maart 2013 inleveren bij de redactie of per e-mail
naar: red_polsslag@hotmail.com
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Meerkerkse Tafeltennis Vereniging MTTV.
Opgericht 10 juni 1982.
Voorzitter:
Jeroen Peek
W. van Haeftenstraat 26
4133 JB Vianen
tel
: 0347-373044
e mail : voorzitter@mttvmeerkerk.nl
Secretaris(ad interim):
Richard Vogelaars
Benedictushof 19
4133 AG Vianen
tel
: 0347-778670
e mail : secretaris@mttvmeerkerk.nl

Penningmeester:
Victor Bongaards
Pr. Margrietstraat 9
4231 AT Meerkerk
tel
: 06-46050004
e mail : penningmeester@mttvmeerkerk.nl

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

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

Ere voorzitter
Ere leden

Lid van Verdienste

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

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

AM
CA
PB
AT
ND

Meerkerk
Meerkerk
Gorinchem
Meerkerk
Schoonrewoerd

ALGEMENE INFORMATIE OVER
Doelstelling:
Lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de beoefening van de
tafeltennissport in het bijzonder.
Speellocatie:
Sporthal “De Linde”, Lindenstraat 1, Meerkerk, Telefoon 0183-352734.
Speeltijden:
Op woensdag van 20.00 – 23.00 uur, op vrijdag van 19.00 – 23.00 uur.
Training:
Junioren selectietraining Tavernie en MTTV van 19.30 – 21.00 uur
Junioren op vrijdag van 19.00 – 20.00 uur.
Junioren:
Leeftijd van 8 tot en met 17 jaar.
Senioren:
Leeftijd vanaf 18 jaar.
Contributie:
Junioren tot 16 jaar € 5,00, junioren van 16 tot en met 17 jaar € 6,00
en senioren € 11,50 per maand.
Betaling:
Per maand: uitsluitend automatisch.
Per kwartaal, per halfjaar of per jaar: bij voorkeur automatisch
of per gekozen periode vooraf.
Rabobank Vijfheerenlanden, rek.nr. 3413.14.099 t.n.v. MTTV Meerkerk.
Lidmaatschap:
Per kalenderjaar.
Activiteiten:
Deelname aan de competitie van de NTTB afd. West, regio Dordrecht.
Het organiseren van en deelnemen aan toernooien, clubkampioenschappen,
onderlinge wedstrijden, het Zederiks Scholieren Kampioenschap in januari, ELAR
tafeltennistoernooi en gezelligheidsbijeenkomsten.
Clubblad:
“Polsslag” verschijnt 4 x per jaar: begin april, begin juli, begin oktober en 3de
week december.
e-mail adres redactie : red_polsslag@hotmail.com
website
: www.mttvmeerkerk.nl

Tafeltennis: een sport voor jong en oud.
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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
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
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.
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!
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De voorzitter schrijft……………………….
Beste allemaal,
De afgelopen competitie is voor MTTV niet onaardig
verlopen. De meeste teams draaiden lekker mee. Alleen
ons jojo team 3 gaat van de vierde naar de vijfde klasse
Zorgelijker zijn alle perikelen rondom het
beheerdersschap van De Linde. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er het één en
ander gaande is. Berry en Corita kunnen met de huidige pacht het hoofd niet
meer boven water houden. Blijkbaar telt vijftien jaar trouwe dienst, ziel en
zaligheid in je werk leggen, een dorpshuis en sporthal op een fantastische manier
runnen en een goede verstandhouding met de huurders niet voor de gemeente.
Bij het afdrukken van deze Polsslag moet de beslissende raadsvergadering nog
plaatsvinden, dus de uitkomst is nu nog onbekend.
Allereerst is er natuurlijk een gezin met kinderen bij betrokken. Voor ons als
vereniging is het maar de vraag wat er gaat gebeuren. Het bestuur heeft een
brief gekregen van de gemeente waarin ons een beheerder beloofd wordt. Maar
ook deze beheerder zal tegen dezelfde problemen aanlopen als Berry en Corita.
Deze zaak kent dan alleen maar verliezers. Hopelijk wordt het tij nog gekeerd,
zowel voor de beheerders, de vereniging en het dorp.
Ondanks deze onzekere tijden wens ik iedereen toch fijne
kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.
Jeroen Peek

Winterspreuk:
Het kan vriezen, het kan dooien, maar
als je onderuit gaat zijn ze te laat met
strooien!
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EVENEMENTEN KALENDER MTTV
14-12-2012
21-12-2012
21-12-2012
26-12-2012
28-12-2012

Clubkampioenschappen junioren(enkel)
Clubkampioenschappen junioren(enkel)
Teamactiviteit door Jeroen en Henk
Geen speelavond(2de Kerstdag)
Oliebollentoernooi(junioren en senioren)

03-01-2013
09-01-2013
11-01-2013
12-01-2013
15-01-2013
16-01-2013
18-01-2013
15-01-2013
28-01-2013

Zederiks Scholierenkampioenschap 2013
Clubkampioenschappen senioren(enkel)
Clubkampioenschappen senioren(enkel)
Stuwtoernooi, Hagestein(senioren)
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Clubkampioenschappen senioren(enkel)
Clubkampioenschappen senioren(enkel)
Algemene jaarlijkse ledenvergadering
Start voorjaarscompetitie 2013 senioren

24-05-2013

Clubkampioenschappen senioren en junioren(dubbel)

Juni 2013
28-06-2013

Geen speelavond op de woensdag
Laatste speelavond seizoen 2012-2013

Raadpleeg ook regelmatig onze website: www.mttvmeerkerk.nl
ONZE JARIGEN…………………….
07-01-2013

Truus de Goeij

Meerkerk

02-02-2013
06-02-2013
11-02-2013
14-02-2013

Victor Bongaards
Denny van Tuyl
Gerard van Buuren
Jan van Duin

Meerkerk
Meerkerk
Gorinchem
Gorinchem

01-03-2013
04-03-2013
12-03-2013

Arie Verduin
Rinus Burggraaff
Celine van Leer

Ameide
Meerkerk
Meerkerk

05-04-2013

Arno de Jong

Meerkerk

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

Een kleine, welgemeende kerstwens
Voor ieder dier en elk mens:
Vrede en harmonie op aarde.
En laat een ieder in zijn waarde.
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Van de redactie.
Het jaar 2012 is alweer bijna voorbij. Een
(politiek)turbulent jaar waarvan de (financiële)
gevolgen nog niet helemaal of helemaal niet te
overzien zijn. De “bezuinigingsepidemie” is inmiddels
al op lokaal niveau uitgebroken. Iedereen, inclusief het
verenigingsleven, zal het in de portemonnee gaan
voelen.
Voor het bestuur een niet geringe uitdaging om onze
vereniging financieel gezond te houden waarbij het ledenaantal de basis zal
moeten zijn van het te voeren beleid. Ook de plannen(lees bezuinigingen) van de
gemeente zullen nauwlettend gevolgd moeten worden. Soms geven negatieve
ontwikkelingen ook weer positieve kansen. De redactie wenst het bestuur dan
ook veel wijsheid toe!
De Polsslag is in 2012 volgens schema uitgekomen. De redactie onderzoekt nog
of er goedkoper(zonder kwaliteitsverlies) afgedrukt kan worden. Ook de lay out
zal geoptimaliseerd worden.
Tot slot:
De redactie bedankt iedereen en in het bijzonder onze adverteerders voor hun
bijdrage aan de Polsslag en wenst allen fijne kerstdagen en een gezond en
sportief 2013.
Wim de Vries

MTTV in het nieuws
Het Lekpongers toernooi in Ameide.

Lees ook een impressie van dit toernooi in deze Polsslag.

11

Tafeltennis: ook een toernooisport voor jong en oud!
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Nederlandse Tafeltennisbond
Afdeling West
Datum

Naam

Plaats

Bestemd
voor

Sat 05-01-2013
t/m Sun 06-01-2013

Nationale Masters

Leiden

Senioren

Sun 06-01-2013

OTC toernooi

Rotterdam

Veteranen

Sat 12-01-2013

Zuid-Hollandsekamp.

Schiedam

Jeugd

Sun 13-01-2013

Zuid-Hollandsekamp.

Schiedam

Senioren

Sat 19-01-2013

6e Open Veense Blacklight
Kampioenschappen

Roelofarendsveen

Jeugd,
Senioren

Sat 19-01-2013

NK C/D

Panningen

Senioren

Sat 19-01-2013

12e Rijnsoever Euro Toernooi

Katwijk a/d Rijn

Jeugd

Sun 20-01-2013

NK B

Panningen

Senioren

Sun 20-01-2013

OTC toernooi

Rotterdam

Veteranen

Sun 03-02-2013

NSM 1/2 Finale C,E,G

Sun 10-02-2013

Opper

Sun 17-02-2013

1/2-finale NJM

Sun 17-02-2013

1e FvT/Visser van der Ham
Rotterdam

Rotterdam

Senioren

Sun 24-02-2013

B-ranglijst

Nijmegen

Jeugd

Sat 02-03-2013

NK A / Jeugdklasse

Eindhoven

Jeugd

Sun 03-03-2013

Geuzenstad

Brielle

Jeugd

Sun 10-03-2013

Stag seniorentoernooi

Senioren

Sun 10-03-2013

NSM Finale C,E,G

Senioren

Sun 17-03-2013

21-up Jeugdtoernooi

Rotterdam

Jeugd

Sun 17-03-2013

2e A-ranglijst

Weert

Jeugd

Sun 17-03-2013

Enkel-Haring-Toernooi

Katwijk a/d Rijn

Senioren

Senioren
Berkel & R.

Jeugd
Jeugd
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Sun 24-03-2013

Opstap

Rotterdam

Jeugd

Sun 24-03-2013

Oppertoernooi

Berkel & R.

Senioren

Sun 31-03-2013

OTC Toernooi

Rotterdam

Veteranen

Sun 07-04-2013

Sleutelstad Mix-dubbeltoernooi

Leiden

Jeugd,
Senioren

Teamindeling MTTV Voorjaarscompetitie Senioren 2013
MTTV 1 (4e klasse) - Vrijdagavond aanvang 20.15uur
Rinys Burggraaff (Aanvoerder), Gerard van Buuren & Jan van Duijn.
MTTV 2 (4e klasse) - Vrijdagavond aanvang 20.15uur
Jarno Stuij (Aanvoerder), Stef van de Bilt, Jeroen Peek & Johnny Barten.
MTTV 3 (5e klasse) - Woensdagavond aanvang 20.00uur
Willem Keppel (Aanvoerder), Piet Copier & Ruud Muilwijk.
MTTV 4 (5e klasse) - Vrijdagavond aanvang 20.15uur
Wim de Vries (Aanvoerder), Theo Vogelaars, Lex Tump & Teunis Buijzer.
MTTV 5 (5e klasse) - Woensdagavond aanvang 20.00uur
Truus de Goeij (Aanvoerder), René Vermeer, Arie Verduin & Richard de Rijk.
De nieuwe competitie start in de week van 28 januari t/m 1 februari 2013
Veel succes allemaal !!!!
Arie Verduin
Wedstrijdsecretaris MTTV Meerkerk
FOTO RAADSEL: WIE IS DIT?
Door weinig of geen reacties stopt de redactie met deze rubriek.

DE TRANS-MANTSJOERIJE EXPRESS(deel II).
Vier dagen door Siberië

Bij het station scharrelen koeien rond de trein
Het is tijd om de trein te nemen, de Trans-Mantsjoerije Expres. De Trans-Siberië
Expres gaat boven China langs naar de kust. Voor het overige zijn de routes
gelijk. Er is trouwens nog een route van Peking naar Moskou: de Trans-Mongolië
Expres en die loopt (maar dat is vast geen verassing) dwars door Mongolië.
In de trein zitten veel Polen die in Peking inkopen hebben gedaan. Door een
verdrag tussen Polen en China is het voor Polen mogelijk om voor weinig geld
een retourtje Warschau - Peking te kopen, en het is ongelooflijk wat die voor een
bagage in een coupé kunnen stouwen.

14

15

16

Vervolg:Trans Mantsjoerije express deel II

De spoorbreedte van Rusland verschilt met die van China, dus tilt men de
wagons bij de grens op en zet ze weer neer op een ander onderstel. De
grensovergang tussen China en
Rusland stelt wat betreft formaliteiten niet veel
voor, je moet een formulier invullen en dat is dat.
Maar de een of andere slimmerik vond het nodig
om hasj in het toilet te verstoppen en dat houdt
de boel flink op.
De eerste stop na de grensovergang scharrelen er
koeien rond de trein, een vreemd gezicht voor een
boerenzoon als ik. Koeien lopen netjes in een wei
met prikkeldraad erom en iet los op een station, zou je toch denken?
Vier dagen rijdt de trein door Siberië. Wat opvalt is de zwarte handel. 's
Avonds komt de kok langs met een mandje Russische champagne, kaviaar en
andere luxe artikelen die hij voor dollars verpatst. Dit is des te opmerkelijker
daar diezelfde kok voor de maaltijden zeer matige produkten gebruikt. Op de
perronnetjes waar de trein even stopt zie je vaak samenscholingen en als je gaat
kijken wat daar aan de hand is, zit er vaak iemand 'iets' te verkopen.
Een minpunt is de criminaliteit in de trein. Er wordt flink gestolen en na enkele
droevige verhalen te hebben gehoord spreken wij samen met de coupé naast ons
af dat er altijd iemand in de beurt van de coupés blijft als we er een stop is.
Het uitzicht onderweg is prachtig: uitgestrekte berkenbossen in een heuvellandschap. De herfst is al begonnen en dat is aan de kleuren te zien. De dorpjes
zien er met hun houten huisjes ook aardig uit, al lijkt het me geen pretje om hier
in de winter in te zitten.

Feestjes in de trein
Al die nationaliteiten aan boord geven het iets extra's
Na een paar dagen is de hele trein één grote familie:
je praat met een heleboel nationaliteiten, je gaat
eens bij elkaar op de koffie. Dit huiselijke sfeertje
wordt nog verstrekt doordat veel mensen voor
makkelijke kleding kiezen en in trainingspakken en
dergelijke rondlopen.
Ook leuk zijn de feestjes. Ik krijg in zes dagen meer
alcohol dan in de zes maanden ervoor. Er zijn heel
wat nationaliteiten aan boord en dat geeft de feestjes iets extra's. De avonden
begint bijvoorbeeld beginnen met Chinees bier en eindigt met Koreaanse wodka,
met nog van alles daar tussendoor. Op een gegeven moment zitten we met tien
personen uit vijf landen in onze coupé, te weten uit China, Rusland, Engeland,
Duitsland en natuurlijk Nederland.
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Vervolg:Trans Mantsjoerije express deel II

De Duitser heeft een gitaar bij zich en speelt daar best wel aardig op, maar als
een van de Russen erop gaat spelen was klinkt
dit werkelijk fantastisch. De hele wagon verzamelt zich buiten onze coupé. De
Rus blijkt in Moskou in een bandje te spelen, dat verklaart zijn goede gitaarspel.
Je zit met z'n vieren in een coupé en als je zes dagen en nachten samen in een
klein hokje zit is het gezelschap wel belangrijk. Ik zit samen met drie meisjes uit
het Viva-gezelschap en dat is wel een leuke groep.
Later spreek ik echter een Nederlands meisje dat twee maanden in haar uppie
door China heeft rondgetrokken. Dat is prima gegaan maar nu zit ze in een
coupé met drie Engelse jongens, die als ontbijt al met bier beginnen.
Tot de Russische grens was er een Chinese restauratiewagen aangekoppeld en
die was perfect. Vanaf die grens moesten we het doen met een Russische.
Iedereen kent de verhalen over de voedselsituatie in Rusland en als je met
Westerse normen naar het aangebodene kijkt dan is het prut. Maar ook een
prutje kan smaken, gewoon je Westerse normen overboord gooien en je hebt
een gezellige maaltijd. Deze gezelligheid komt ook doordat dat iedereen bij
iedereen aanschuift. En de kosten van een maaltijd zijn een lachertje: een
soepje, salade, een stukje vlees met een prutje aardappels en groente kost
omgerekend nog geen euro.
Een aardige voorziening is dat per wagon er altijd een ketel heet water is, dus
thee en instant-soep is altijd wel zelf te maken. Verder kun je op de perronnetjes
ook altijd wel iets kopen, dat soms niet nader te definiëren is dan als 'iets
eetbaars' maar dat mag de pret niet drukken. Vier uur lang rijden we langs het
Baikalmeer reden, dat groter is dan Nederland. In een meegebracht reisboek lees
ik dat het meer op het diepste punt 2,1 km diep is, en da's diep.

Moskou
Rode Plein en Kremlin
We arriveren op het Jaroslavlstation van Moskou, waar ik
afscheid neem van het Vivareisgezelschap. En eerlijk is
eerlijk: achteraf gezien viel het
best wel mee en heb ik veel
plezier gehad met deze groep.
Op het perron staan
taxichauffeurs klanten te
ronselen. Ik ga mee met een
chauffeur die 5 dollar vraagt.
Dit is in verhouding ontzettend
veel maar ik denk maar aan één
ding: de douche in mijn hotel
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Vervolg:Trans Mantsjoerije express deel II

Maar die douche moest nog eventjes wachten, want de taxichaufeur kan het
hotel niet vinden.
Na lang zoeken blijkt dat men een etage van een studentenflat heeft ingericht als
hotel. Men blijkt er niet echt ingesteld op buitenlandse toeristen. Na eindelijk
iemand gevonden te hebben die mij kan inschrijven is er meteen een nieuw
probleem: niemand van het hotel spreekt Engels.
Na bestudering van mijn paspoort verdwijnt de
eigenaresse/bedrijfleidster/receptioniste naar een hotelkamer om met een
Nederlandse studente terug te komen. Zij studeert Russisch en is op
studievakantie in Moskou. Eindelijk is het mogelijk mij de regels van het hotel
duidelijk te maken. Er loopt een enorm metrostelsel van ruim tweehonderd
kilometer onder Moskou en sommige oude metrohallen zijn net paleizen. De
metro is ook aan te bevelen omdat de taxichauffeurs echt moeilijk doen, behalve
dan als je dollars te voorschijn tovert, want dan kan ineens alles.
Schaken is een hobby van mij, ik zit vele uren per week op de Internet Chess
Server. En volgens ons westerlingen kan iedere Rus schaken, dus ga ik op zoek
naar de parken waar men in de openlucht zou schaken. In de trein heeft een Rus
voor mij twee parken op een plattegrond aangekruist, maar helaas: geen
schakers te vinden. Maar net als in China is het ook hier leuk om rustig in een
park te gaan zitten en naar de mensen te kijken.
Ondanks de temperatuur van 5 a 6 graden zitten veel mensen rustig een boek te
lezen. Ook in metro van Moskou zie je veel mensen verdiept in een boek en er
zijn op straat ontzettend veel boekenstalletjes. Aangezien ik slechts anderhalve
dag in Moskou ben heb ik geen zin om als een gek van de ene toeristische plek
naar de andere te rennen. Ik bekijk alleen het Rode Plein en het Kremlin.
Die anderhalve dag in Moskou is omgevlogen en ik ga met de metro naar het
Witrussische station, waar de treinen naar het westen vertrekken. Hoewel er
dagelijks twee treinen naar Berlijn vertrekken, gaat de eerstvolgende trein
waarin ook plaats is meestal pas een week later.
Bij de grensovergang tussen Rusland en
Polen wordt de bekende trucs weer
uitgehaald en van onderstel gewisseld. Mijn
coupé-genoten stappen in Warschau uit en
er komt niemand voor in de plaats, ik heb
dus van Warschau tot Berlijn een coupé voor
mij alleen.
Van alle grensovergangen is die tussen
Polen en Duitsland de zwaarste, de Duitsers
willen alles controleren. In een coupé naast
mij hebben twee Poolse jongens twee flessen wodka te veel meegenomen. Ze
worden gedwongen om die flessen in het toilet leeg te gieten.
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Vervolg:Trans Mantsjoerije express deel II

In Berlijn pak ik de trein richting Utrecht. In vergelijking met de Russische
wagons lijkt het wel of deze trein over de rails zweeft. Ik slaap dan ook perfect
tijdens de rit. Om half 9 komt er een Nederlandse conducteur om het treinkaartje
vragen. Daaruit trek ik maar de conclusie dat ik inmiddels weer in Nederland
ben.Redactie.
Wedstrijdverslag seniorencompetitie najaar 2012

Team 1:
Rinus Burggraaff(aanvoerder), Jan van Duijn en Gerard van Buuren

Klasse/poule:
4de klasse/poule A

Speelavond:
Vrijdag
Met de zin uit het voorgaande verslag, waarmee destijds afgesloten werd, “we gaan er toch
van uit dat we ons met wat meer geluk gaan handhaven in de 4e klasse” is eigenlijk alles
over het inmiddels beëindigde seizoen wel gezegd.
Had ik vorige keer nog de behoefte wedstrijd voor wedstrijd de revue te laten passeren, in
het vervolg van het seizoen werd deze aandrang minder en minder.
Dit lag niet aan de twee invallers die we in het vervolg van deze competitie nodig hadden. Zij
presteerden naar behoren, want Wim de Vries haalde 1 winstpartij uit de 3 die hij er speelde
en gezien het feit dat het een klasse hoger voor hem was, is dit een uitstekende score.
Johnny wist 2 uit 3 te scoren en dat was iets wat conform de verwachtingen was. Beide
invallers dus bedankt nog vanaf deze plek!
Over de prestaties van Gerard valt een hoop te zeggen, maar slechter werden ze lopende
het seizoen niet. Slechts 1x sloeg hij zijn horloge kapot, maar met een uitstekend
winstpercentage heeft hij toch wel het leeuwendeel van de handhaving in de 4e klasse voor
zijn rekening genomen.
Rinus had naar zijn zeggen met name last van een wispelturig en oncontroleerbaar bat.
Wanneer hij net lekker op gang was ging zijn bat een eigen leven leiden en wilde een andere
kant op dan eigenlijk de bedoeling was. Na een groot aantal wedstrijden en een dito aantal
krachttermen kwam ineens midden in de wedstrijd het idee bij Rinus opborrelen het handvat
te omwikkelen met tape. Gerard kon dit niet snel genoeg vinden (wat weer een aantal
krachttermen opleverde), maar uiteindelijk werd het tape gevonden, het bat omwonden en
ging het met het bat iets beter. Dat Rinus nu echt een voor zijn nivo acceptabel aantal
winstpartijen op de mat heeft gelegd kunnen we niet zeggen. Wel kan worden geconstateerd
dat er het komend seizoen ruim voldoende mogelijkheden voor verbetering aanwezig zijn.
En dan mijn eigen resultaten. Kon ik aan het begin van het seizoen nog zeggen revaliderend
te zijn, verder in het seizoen kon ik mij helaas(?) steeds minder achter dit feit verschuilen.
Anders gezegd: mijn fysiek had een ander stijgend percentage dan mijn
tafeltennisprestaties. Nu wil ik mij zo aan het eind van een seizoen en ook nog einde van het
jaar natuurlijk niet met al te negatieve gevoelens opzadelen, en, als ik zo nadenk is dat ook
helemaal niet nodig! Het is namelijk zo dat we 3 punten speling hebben op het moment van
de eindklassering op de eerste degradatieplaats. En wat wil nu het toeval? IK heb precies 3
wedstrijden gewonnen dit seizoen. Het positieve zit dus gewoon in het feit dat we dankzij
mijn persoonlijke resultaten klassebehoud hebben afgedwongen!!

Tafeltennis: iedereen zou het moeten doen.
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Uiteraard hebben ook de 2 invallers 3 punten bij elkaar gesprokkeld, maar dat was verdeeld
over 2 personen zoals al aangegeven, dus dat telt niet. Ook andere verdelingen van punten
kunnen worden gemaakt, maar komen mij iets minder uit eerlijk gezegd. Laten we het dus
maar bij voorgaande conclusie houden, is mijn seizoen nog een klein beetje
geslaagd……………….
Inmiddels is de nieuwe concept teamindeling weer bekend gemaakt. We mogen het
nogmaals gaan proberen lijkt het op dit moment als MTTV-1.
Voor Gerard en Jan wordt dit het tweede seizoen in het korenblauw, dus de nieuwigheid en
hierbij horende spanning moet een stuk minder zijn. Rinus heeft kunnen wennen (als dat
ooit lukt) aan de twee nieuwe MTTV-ers. We gaan waarschijnlijk weer niet trainen voor het
nieuwe seizoen………..
Kortom: alle ingrediënten voor een nieuw seizoen met verbeterende prestaties zijn aanwezig.
Wij hebben er zin in!!
Tot slot wensen we natuurlijk ook alle collega-MTTV-ers het allerbeste op tafeltennisgebied
in 2013, maar zeker ook op het persoonlijke vlak!!
Jan van Duin

EEN KERSTVERHAAL VAN DEZE TIJD.
TIJD.
De mooie jurk hangt onder een hoes in haar kast.
Niemand weet dat ze hem al weken geleden kocht.
Afgeprijsd, dat wel maar toch nog een rib uit haar
lijf. Haar nieuwe hooggehakte schoenen passen er
precies bij en de mooie ketting van vorig jaar ook.
En helemaal haar kleur, matblauw.
DE FEESTJURK
Het is december en de donkere dagen voor Kerst zijn
maar al te waar. Stormachtig is het met fikse regenbuien. Een witte kerst lijkt
ver weg, hoewel er in elke winkel en ook in de straten gedroomd wordt van een
White Christmas. Toch klinkt het gezellig denkt ze en als 's avonds overal in en
buiten de huizen de lichtjes branden, geeft dat een feestelijk gevoel.
Vervolg: een Kerstverhaal van deze tijd.

Kom, ze loopt er nog even uit voor een paar boodschappen, wat tijdschriften en
wat lekkers. Buiten treft ze haar nieuwe buurvrouw, die bezig is een
kerstboompje van zeer onwillige lampjes te voorzien. Ze woont nog maar enkele
weken in hun straat en veel verder dan een groet zijn ze nog niet gekomen. Het
kerstboompje waait alle kanten op, valt aldoor om, de lampjes flikkeren aan en
uit. “Kom, ik help je wel even” zegt ze en samen sjorren ze net zo lang tot de
boom stevig staat en alle lampjes een plekje hebben.
“Maar laat ik me eerst eens even voorstellen, ik heet Anneke en woon daar.” Ze
wijst naar het grote riante huis op de hoek van de straat. “Lieske” zegt ze wat
verlegen.”Wat fijn dat u me even wilde helpen.” De grote bruine ogen staan
vermoeid in het smalle gezichtje. Dan ziet Anneke opeens twee stralende
snoetjes achter het raam. Twee kleine jongetjes zwaaien naar haar. Ze zwaait
terug. ”Wat een schatjes” zegt ze. Lieske knikt.
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Ja, twee drukke maar lieve kereltjes, mijn grootste bezit.
Na elkaar fijne feestdagen te hebben gewenst vervolgd Anneke haar weg.
Wat later, alleen in het grote huis, komt de eenzaamheid op haar af.
Eenzaam ondanks kinderen en kleinkinderen. Maar vooral zo alleen zonder
Jan, die al jaren geleden van haar weggenomen werd. Ook aan het einde
van het jaar. Plotseling gaf zijn hart, dat grote warme hart, het op en
e
moest ze alleen verder. Ze heeft het een plek kunnen geven, maar toch…het
heimwee blijft. Toch heeft ze ook nu een mooie jurk gekocht zoals ze elk jaar
deed toen Jan nog leefde. Ook de kinderen kregen nieuwe kleren. De dagen
waren druk en gezellig.
Nu wacht
cht ze. Tja, waarop? Een telefoontje van de kinderen die haar vragen de
kerst bij één van hen door te brengen. Tot nu toe heeft ze nog niks gehoord. “Ze
laten het op elkaar aankomen” denkt ze in een sombere bui. Ach, ze zijn
allemaal zo druk met werk, feestjes,
feestjes, vrienden, relaties, sporten en dan is er
weinig tijd voor een oude moeder. Ook de kleinkinderen ziet ze weinig. Ook al
druk druk met van alles. Zelfs de kleinsten hebben al een hele agenda met
afspraken en verplichtingen.
De volgende morgen lijkt alles
alles een stuk lichter. Het is droog. Ze ruimt wat
opgewaaid blad weg en hangt vetbollen voor de mezen in het voederhuisje.. Een
driewielertje komt al piepend over de stoep haar kant op. “Hoi, wat doe jij ?”
zegt het kleine mannetje vrolijk. “Ik geeft de vogeltjes
vogeltjes eten” zegt ze. “Ben jij een
Oma” zegt hij ? Ja hoor. Hoe heet je ? “Ik heet Tim en mijn broertje heet Luuk,
maar die is nog klein. Ik ben al drie. Dan hoort ze roepen. Tim, niet te ver gaan
hoor, op het stoepje blijven.. “Mamma” zegt hij blij en rent op haar af, het fietsje
op de grond gooiend. Met een peutertje op haar arm komt Lieske haar kant op.
Ze maken een praatje over het weer en dan vraagt ze aan Anneke of ze zin heeft
in een kopje koffie. Als ze gezellig aan de ronde tafel zitten en de kleintjes
kleint
spelen
vraagt Anneke: “Vertel eens iets over jezelf. Ben je alleen? Dan hoort ze het
zoveelste trieste verhaal over een scheiding, die haar leven zo op de kop zette.
Over de vader van de beide jongetjes, die ze niet meer wil zien en gelukkig is
met een nieuwe vriendin en haar kinderen. Maar die ook zijn plichten op
financieel gebied niet nakomt, zodat ze met veel moeite in hun levensonderhoud
kan voorzien. Gelukkig springen haar ex-schoonouders
ex schoonouders wat bij, maar dat zuiver
ter wille van de kinderen, hun kleinkinderen.
kleinkinderen. Lieskes ouders zijn overleden, ze
was enig kind.
Vervolg: een Kerstverhaal van deze tijd.

Werk is moeilijk te vinden en wat moet ze dan met de kinderen?
Anneke ziet hoe tranen langzaam over haar wangen glijden. Meteen staat Tim
naast haar. “Niet
iet huilen Mamma”. Er klinkt paniek in het kleine stemmetje.
“Mamma huilt niet hoor schat, mamma is een beetje verkouden. Gerustgesteld
gaat het kind terug naar zijn autootjes. Weer thuis laat Anneke dit verhaal niet
los. En dan opeens weet ze wat te doen.
Als later op de dag de telefoon gaat en ze de stem van haar oudste zoon hoort,
is ze toch blij. Maar hij verontschuldigd zich direct. De plannen rond de kerst zijn
gewijzigd. Ze hebben toch nog een chalet in Zwitserland kunnen bemachtigen en
daar gaan ze met vrienden naar toe. Ze hebben net geen plekje over, anders had
ze mooi mee gekund. Leuk voor de kinderen. Tja, om op te passen denkt ze
cynisch, vorige vakanties indachtig.
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's Avonds laat, als ze net op het punt
punt staat naar bed te gaan, belt haar dochter.
Als Mamma het niet erg vindt, ze wilden dit jaar met de kerst naar de zon, dus
ze hadden een reisje geboekt naar Bonaire. Stel je voor Mam, kerst op het
strand in het witte zand. Kon zij Tante Jans niet uitnodigen,
uitnodigen, dan was ze niet
alleen”. Toch fijn dat ze meedacht, maar tante Jans, nee, ze werd al moe bij de
gedachte
alleen.
In bed kon ze niet slapen. Dat ze alleen was met de
kerst was niet erg, ze is meestal alleen. Maar ze had
het zich zo anders voorgesteld vroeger. Zo’n hecht
gezin en nu? Vooruit, niet piekeren, het leven liep
altijd anders dan je dacht en vaak hoopte.
Drie dagen voor kerst loopt ze bij Lieske langs. De
kinderen kennen haar al precies en roepen blij:”Oma
Anneke”. Tegenover Lieske gezeten vraagt
vr
ze: ”Wat
dacht je ervan, zouden wij niet samen fijne gezellige
kerstdagen kunnen hebben?” Maar wel op één
voorwaarde.. Jij en de jongens komen helemaal in het
nieuw, dat hoort met kerst. Ik heb ook een nieuwe
jurk, een feestjurk. Samen maken we er mooie
moo dagen
van.
Ze legt de enveloppe, voorzien van een mooi rood strikje op tafel. Hier is alvast
jullie kerstcadeau. Haar hart is licht en blij als ze naar huis gaat.

LEKPONGERS TOERNOOI, AMEIDE
27 NOVEMBER 2012.
Met de Toyota Auris vol(dat is vanwege
z’n afmeting al snel),reden wij (Truus,
Ruud, Piet en Wim)al speculerend over
de ontwikkelingen m.b.t. de exploitatie
van sporthal de Linde naar Ameide.
Ruud Muilwijk was als “last minute”
speler toegevoegd. Met Arie erbij waren
wij met 5 deelnemers. Voor organisator
org
Gerrit Molenaar was het even zuchten
want ik geloof dat alleen Truus zich had
ingeschreven.
Op 4 tafels werden de poules afgewerkt. Om het klasse niveau te nivelleren
kreeg men 2 punten per klasse voorsprong/achterstand. Het ging om 3
gewonnen wedstrijden.
strijden. Daarna halvehalve en finales. Het werd een lange maar
gezellige en sportieve avond. Onze last minute man, Ruud. Was in de finale de
beste. Piet mocht de beker voor de 3de plaats in ontvangst nemen. De bekers
waren trouwens in de 3de helft vanwege het nogal klein uitgevallen formaat, een
dankbaar onderwerp van gesprek. Rond 01.30 uur waren wij weer in Meerkerk.
Het was een geslaagd toernooi waar naast fanatiek speel ook veel is gelachen.
Wim de Vries.
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Team 2:
Jarno Stuij(aanvoerder), Stef van de Bilt, Jeroen Peek en John Barten

Klasse/poule:
4de klasse/poule B

Speelavond:
Vrijdag
4. Talani 2- MTTV2
uitslag 4-6
Na een lekker bakkie koffie en een heerlijke koek bij Stef gingen we naar GrootAmmers. Daar speelt Talani tijdelijk in afwachting van een nieuw gebouw.
Johnny beet het spits af en deed dat voortreffelijk. In drie games zette hij zijn
tegenstander opzij. Stef had weer eens last van zijn net-niet syndroom en
verloor in vier games, waarbij hij telkens de games nipt verloor. Jeroen had ook
geen moeite met zijn tegenstander. Het dubbel, dit keer met Johnny en Jeroen
won ook al in drie games.
We gingen de rust in met een 3-1 voorsprong. De eerste wedstrijd na de thee
was een vijf-gamer. Johnny won de eerste, verloor er vervolgens twee en wist
terug te komen. In de laatste game warend e reserves op en moest hij zijn
meerdere erkennen.
Jeroen won vervolgens vrij eenvoudig in drie games en Stef kon geen potten
breken en verloor in drieën.
In zijn laatste wedstrijd moest Jeroen eindelijk aan de bak, maar won wel. Ook
Johnny deed zijn plicht en Stef had het weer net niet.
Uiteindelijk werd het een 6-4 overwinning voor ons en dat deed ons goed!
5. MTTV2- Sliedrecht 2
uitslag 3-7
De laatste heenwedstrijd stond Sliedrecht Sport als onbetwiste koploper op het
programma. Een hele kluif, wat Peter de Groot al direct tegen Jarno liet zien.
John was helaas weer mankerende, dit keer was een uit de hand gelopen
voetbalwedstrijdje onder collega’s de oorzaak van een dikke enkel. Maar John
zou John niet zijn als hij zijn speciale spel erin gooide en redelijk eenvoudig in 4
sets won van good old verdediger Ton vd Pluim. Omdat Sliedrechts derde man
pas later op de avond, pas om kwart over tien wel te verstaan opkwam moest
Stef erna tegen Peter en wederom zegevierde Peter in 3 games. Het dubbel was
voor het eerst dit seizoen John/Stef en oude tijden herleefden want via 11-9, 118 , 6-11 en 14-12 sleepten ze een zwaarbevochten punt uit het vuur en 2-2 bij
rust. Na rust had Jarno ook weinig in te brengen tegen Ton, zijn vorm blijft ver
beneden peil. John had wel de juiste slag tegen Peter te pakken en ontregelde
hem zo dat hij weer in 4 games won. Daarna kwam Kai Zenken de zaal inlopen
en kan hij ook zijn wedstrijd beginnen. De 1e game was tegen Stef nog
warmdraaien en Stef won verrassend met 13-11, daarna was er weinig kruit
tegen hem gewassen want tegen Stef, John en Jarno verloor hij totaal nog maar
1 game waardoor we uiteindelijk op een 3-7 nederlaag uitkwamen en halverwege
de competitie de laatste plaats met 21 punten delen met Talani en Tavernie, zeer
spannend dus.

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2013!
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6. TTVA 4- MTTV2
uitslag 4-6
4
Alblasserdam was dit keer de place to be. Johnny begon en het was niet best. In
drie games kwam hij er niet aan te pas. Ook Stef kon geen game winnen in zijn
eerste partij. Gelukkig kon Jeroen wel zijn wedstrijd verzilveren.
Het dubbel bestaande
nde uit Johnny en Jeroen was een gelukkige keuze. Met 11-8,
11
11-7 en 11-9
9 waren we duidelijk sterker dan onze tegenstander. 2-2
2 was prima
ruststand.
Na de pauze ging Johnny vrolijk verder en won weer knap in drie games. Jeroen
kwam in zijn tweede wedstrijd met 2-0
0 achter, maar won de derde nipt met 1111
9. Vervolgens kwam hij beter in zijn spel en won uiteindelijk toch.
Stef moest vervolgens in drie games zijn tegenstander het punt laten.
Jeroen won zijn laatste partij gemakkelijk. Johnny verloor de eerste game
ga
met
18-20,
20, De tweede won hij met 21-10
21 10 en de derde werd verloren met 13-15.
13
Vervolgens kwam de spirit en werd het nog 11-5
11 en 11-6.
6. Een knappe
overwinning. Stef had het weer eens net-niet.
net niet. Zonde want hij zat er wederom
dichtbij.
7. MTTV 2 – Tavernie 2
uitslag 6-4
e
Voor de 2 maal traden we tegen Tavernie in onze eigen Linde-Arena
Linde Arena aan en we
hadden wel iets goed te maken na de 2-8
2 8 zeperd in de heenwedstrijd. De
opstelling bij ons met Stef, John en Jarno was dezelfde, maar Tavernie had flink
gewijzigd
jzigd : Gerco v Bruchem zat langs de kant met een ontstoken teen waarvoor
Arjan Kros pas enkele uren vooraf was opgeroepen. Helaas voor ons, want hij
veegde in de 1e wedstrijd Jarno met 3-0
3 0 van tafel. Stef kwam daarna in actie
tegen jan Baars en deed zijn traditie eer aan om weer een 5 setter uit de kast te
halen en dit keer niet zonder resultaat want met 11-5,
11
11-9, 6-11,
11, 6-11
6
en 1107
maakte hij de belangrijke gelijkmaker. Dit was direct een oppepper voor ons
want John won eenvoudig en ook het dubbel John/Stef
John/Stef pakte met een zeer
spannende 5 setter met 12-10
12
de 3-1
1 voorsprong. Stef kwam na de pauze niet
meer in de buurt van de winst, maar nu was het Jarno die van zich deed spreken
: tegen André Terlouw kwam hij met gedegen spel met in de 1e game ruim voor,
toen
oen hij in zijn bovenarm een spier verrekte. Helaas moest de speelstijl worden
veranderd maar met 12-10
10 sleepte hij toch de winst naar zich toe. Dit ging zo
goed dat ook de 2e game met 11-8
11 een prooi werd en hij in de 3e game bij 9-5
op weg leek naar een eenvoudige
envoudige winst. Maar wat er toen gebeurd e is met geen
pen te beschrijven : André maakte 19 !! punten op rij en met 9-11,
9 11, 0-11
0
en 0-2
leek vervolgens André op weg de winst. Jarno kon echter toch nog de wedstrijd
omdraaien en pakte met 11-9
11 zijn felbegeerde 1e winstpunt. Omdat John ook de
andere 2 spelers met 3-0
0 van tafel sloeg pakten we voor de 4 keer in 7
wedstrijden een 6-4
4 winst en komen op de 4e plaats.
8. Papendrecht 9 - MTTV 2
uitslag 1-9
Het is een belangrijke avond, want Papendrecht is
is een directe concurrent van
ons. Gelukkig hebben we sterke koffie gehad van Stef en zijn we goed wakker.
Johnny begon en verloor de eerste game met 8-11.
8 11. Daarna zette hij orde op
zaken: 11-3.
3. De derde game was hij wat overmoedig en verloor een
beetje van zichtzelf. Gelukkig werd e.e.a. recht gezet en na vijf
games had hij er drie gewonnen: 1-0
1 voor ons.
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Stef verloor de eerste game, maar won de tweede. Helaas kon hij dit niet
doortrekken en verloor. Jeroen had een makkie en won in drie games.
Het dubbel, bestaande uit Johnny en Stef was zeer stabiel en had vier games
nodig voor de overwinning.
Na de pauze waren we niet meer te stuiten en wonnen we alles in drie en eentje
in vijf games.
Met een uitslag van 9-1 hebben we een goede stap gezet om er in te blijven
9. MTTV2 - Talani 2
uitslag 3-7
Jarno mocht weer het spits afbijten en tegen Edwin Benschop beet hij zich in zijn
tegenstander vast. Maar helaas maar niet genoeg want via 9-11 en 9-11 kwam
hij toch op achterstand waarna de 3e game een formaliteit was, ook al omdat hij
meer en meer gehinderd werd door een pijnlijke schouderblessure waardoor de
forehand aanval niet meer mogelijk was. Stef start tegen Peter Damen wel goed
met een 12-10 winst, maar daarna lukte het hem niet zo goed meer en verloor
hij de volgende 3 games op een rij, dus helaas al 0-2 achter. Jeroen had het
tegen Chris Roest in het begin ook lastig maar kreeg gaandeweg meer
overwicht en verkleinde de achterstand weer. Jeroen en Stef
dubbelden voor het eerst dit seizoen maar hun spelstijl was duidelijk
niet op elkaar afgestemd, zodat we met een tegenvallende 1-3
gingen rusten. Na de pauze herhaalde het beeld zich van het begin,
Jarno deed leuk mee , verloor zijn games maar nipt maar verloor
iedere keer wel, Jeroen won zijn partijen solide, en Stef had niet
de vorm van Papendrecht dus werd het een vrij kansloze 3-7
nederlaag zodat we de laatste wedstrijd toch nog op onze tellen
moeten passen.
10. Sliedrecht 2 - MTTV2
uitslag 6-4
Voor de wedstrijd hadden we nog even gecontroleerd en we bleken 3e te staan
waarbij we nog 2 punten nodig hadden om definitief veilig te zijn ten opzichte
van de 5e plaats. Tegenstander Sliedrecht was de week ervoor al kampioen
geworden dus wel een stevige kluif.
Stef beet het spits ditmaal af en moest tegen Kai Zenken diep door het stof.
Jarno had daarna tegen Peter de Groot een redelijk gelijkopgaande wedstrijd
maar met 3x 11-8 werd het hem toch niet. Jeroen moest tegen Ton op zijn tellen
passen omdat de ballen maar terug bleven komen maar zoals het hele seizoen is
hij nauwelijks op fouten te betrappen en werd het een 4 games winst. Vanwege
de stroeve dubbel van vorige wedstrijd gingen Jeroen en Jarno het proberen en
niet zonder succes. In een geweldig dubbel sleepten ze er met 5-11, 12-10, 911, 11-8 en 11-5 een zwaarbevochten overwinning uit, dus een knappe 2-2
ruststand en direct veilig voor degradatie. Daardoor hebben we knap 7 van de 10
dubbels gewonnen.
Na de pauze bleef Jeroen onklopbaar en kwam hij de hele competitie tot 20
overwinningen in 21 wedstrijden, een prachtige prestatie. Stef leek ook nog een
puntje te gaan scoren want tegen Ton had hij bijna de hele wedstrijd het
overwicht maar weer moest hij het in een nipte 5 setter afleggen en weer met
11-9 in de 5e game. Jarno kwam zoals al vele wedstrijden goed mee, maar niet
goed genoeg voor een punt zodat we met 49 punten de competitie op een 3e
plaats afsloten.
Jarno Stuij & Jeroen Peek
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ELAR TOERNOOI(IMPRESSIE).
(IMPRESSIE).
Op 15 oktober j.l. organiseerde MTTV voor de 3de keer het ELAR najaarstoernooi,
mede gesponsord door Univé en de Kastengigant. Met 126 deelnemers was het
een goed bezet toernooi. Als deelnemer en ex (mede)organisator
organisator van het
vergelijkbare ex-RABOCUP
RABOCUP toernooi mocht ik de
e wedstrijd vanaf de speelvloer
beleven.
Het Zwitsers systeem, voor velen nog steeds moeilijk of niet te begrijpen of uit
te leggen, begint bij de deelnemers wel een begrip te worden. Zonder
uitzondering is iedereen enthousiast. Vooral het zowel tegen hoger
hoger als lager
niveau spelen en spelers van andere afdelingen spreekt aan. Daarnaast is
iedereen tevreden over het aantal te spelen wedstrijden. Ook mijn persoon heeft
een aantal pittige wedstrijden mogen spelen. Het speelschema liep overigens zo
goed dat niemand
iemand de crash van het programma halverwege het toernooi heeft
gemerkt. Ook een compliment voor de organisatie.
Met enige trots kon onze voorzitter Jeroen Peek de winnaars
beker bij de senioren overhandigen aan een ex-MTTV
ex
jeugdlid
maar nog steeds in MTTV shirt:
Joël Nelemans.
Het was te merken dat er voldoende tijd was voor de sociale
contacten. Het barpersoneel
barpersoneel was er goed mee af. Kortom: een
formule die door mond op mond reclame volgend jaar zeker
op meer deelnemers kan rekenen.
Ook de 3de helft was deze keer bijzonder gezellig.
Redactie.

VOORKOM DIEFSTAL
(herhaling)

Iedereen weet, dat als je waardevolle spullen in
de
kleedkamer achterlaat, je het risico loopt dat ze
gestolen kunnen worden. Wat is makkelijker voor
de
dief om even in de kleedkamer te gaan shoppen
sho
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
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Een prachtig kerstgedicht
kerstgedicht van een meisje uit groep 7/8!
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TEAM ACTIVITEITEN IN SPORTHAL DE LINDE MEERKERK..

VRIJDAG
21 DECEMBER 2012
KERSTTOERNOOI
VOOR SENIOREN.
Organisatie
Aanvang

: Henk Huijzer en Jeroen Peek
: 20.30 uur

VRIJDAG
28 DECEMBER 2012

OLIEBOLLENTOERNOOI
voor junioren en senioren
Organisatie: team 4
De jeugd zal vanaf 19.00 uur onder leiding van de jeugdcommissie spelen.
Voor de senioren heeft team 4 vanaf
ca. 20.30 uur het initiatief voor dit toernooi.
Voor beide groepen zijn er na de sportieve inspanning oliebollen en
uiteraard een drankje om op een gezond en sportief 2012 te proosten.
Voor beide toernooien:
Inschrijven niet nodig.
Deelname wordt zeer op prijs gesteld.
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Team 3:
Willem Keppel(aanvoerder), Ruud Muilwijk en Piet Copier

Klasse/poule:
4de klasse/poule C

Speelavond:
Woensdag
MTTV 3 – Drivers 6
6-4
03-10-2012
Vanavond tegen een team waar we een paar jaar geleden ook al eens tegen
gespeeld hebben. Onze invaller is Gerard van Buuren.
Eerste wedstrijd Ruud tegen Ewoud Visser, waar hij een paar jaar geleden nog
van won, maar dat ging vandaag niet op. 0-3 verlies.
Piet tegen Mark van de Waal, was een spannende vijfsetter met verlies voor Piet
in de vijfde, setstanden 11-5 5-11 11-8 5-11 en 6-11.
Dan Gerard tegen Leen Rietveld, gewoon in drieën, 11-7 11-6 en 11-8.
De dubbel Piet en Ruud is voor ons nipt in vijven, ruststand 2-2.
Na wat energie gedronken te hebben en een sociaal praatje gaan we verder.
Piet tegen Ewoud, ook verlies voor Piet 3-11 12-10 0-11 en 4-11.
Ruud tegen Leen is ook verlies voor Ruud, hoewel nipt setstanden 7-11 11-9
10-12 en 10-12.
Gerard tegen Mark weer in drieën voor Gerard 11-5 11-8 11-9.
We staan met 3-4 achter dus er moet wat gebeuren, Piet tegen Leen.
Is een hele spannende vijfsetter, waar Piet ditmaal aan het langste eind trekt.
11-7 7-11 11-5 9-11 en11-7.
Dan Gerard voor zijn laatste tegen Ewoud, dat werd een hele mooie partij met
winst voor Gerard 12-10 11-13 11-7 en 13-11.
5-4 voor, met nog 1 partij te gaan. Ruud tegen Mark wordt een driesetter met
winst voor Ruud.
Toch nog gewonnen met 6-4, met natuurlijk onze dank aan Gerard,
die met 3 winstpartijen wel voor de winst heeft gezorgd.
Iedereen bedankt, en we blijven het zeggen: Wim beterschap!!!
MTTV 3 – Papendrecht 7
3-7
10-10-2012
Met vanavond Jeroen Peek en Rinus Burggraaf als invallers, gaan we het tegen
Papendrecht opnemen. Piet zit lekker in Spanje.( Je hebt martelaren en
apostelen!!!)
Wim is er nog niet bij en in zijn ziektebeeld is ook nog geen verandering
gekomen. We wensen Wim snel beterschap toe.
Een sterke tegenstander vanavond die voor het kampioenschap gaan. Met Jan
Riske, Rin Visser en Henk van de Bosch. Ruud gaat als eerste tegen Henk en
gaat nipt ten onder in 3 sets. 10-12 9-11 en 9-11.
Dan Jeroen tegen Rin, een spannende vijfsetter met
verlies voor Jeroen. 11-6 6-11 11-6
5-11 en 711. Onze hoop gaat uit naar Rinus, maar deze is niet
opgewassen tegen Jan.
2-11 4-11 en 7-11.
Mischien de dubbel dan? Die speel ik met Jeroen en
zowaar we winnen in vijven, maar het was close. 9-11
9-11 11-6 11-3 en 11-9. Eerste punt binnen! Rust 13. Daarna Jeroen tegen Henk. Winst voor Jeroen in
vieren. 11-9 8-11 15-13 en 11-7.
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Ruud tegen Jan, eerste set 7-11 tweede 11-7 daarna 8-11 en de vierde 11-13. Ik
zit er weer dicht bij maar verlies weer! Rinus voor zijn tweede tegen Rin, maar
deze heeft zijn avond niet. Kansloos ten onder in drieën. 4-11 4-11 en 6-11.
Jeroen zorgt voor een winstpuntje door Jan in vieren te verslaan. 11-9 7-11 117 en 11-9. Rinus voor zijn laatste tegen Henk, wint de eerste met 15-13 de
tweede met 12-10 maar de volgende drie gaan verloren met: 7-11 9-11 en 211.
Ikzelf mag de avond afsluiten tegen Rin, een hele lastige speler voor mij. Meer
dan 1 setje weet ik niet te winnen. Setstanden: 4-11 12-10 3-11 en 3-11. Al
met al nog 3 punten binnen gehaald vanavond.
Mijn dank gaat uit naar Jeroen en Rinus, jongens bedankt voor het invallen! En
uiteraard iedereen bedankt voor de gezellige avond.
Het zal moeilijk worden om ons te handhaven in de vierde klasse!!
MTTV 3 – Lekpongers 1
2-8
31-10-2012
Deze avond een onmogelijke opdracht om Lekpongers te verslaan. Met Jeroen
als invaller.
Ruud mag de spits afbijten tegen Henk de Gans, maar gaat
kansloos ten onder in drie sets. Dan Piet tegen Jan de Gans, altijd spannend.
Eerste set 17-19 tweede 10-12, het zit Piet niet mee. De derde is voor Piet met
11-9, zorgt dit misschien voor een ommekeer? Nee bij de vierde is voor Piet de
koek op: 4-11.
De derde game is wel voor ons. Jeroen verslaat Eric de Muinck in drieën. Piet en
Ruud mogen gaan dubbelen tegen Henk en Jan. Eerste set doen we aardig mee:
9-11, in de tweede en derde set worden we weggeslagen. Ruststand 1-3. Uit
maar 1 punt gehaald, dus met nog 6 wedstrijden te gaan……..
Ook Piet komt tegen Henk niet aan de bak, verlies in drie sets. Ruud dan tegen
Eric, winst voor Ruud in vijven, setstanden: 6-11 11-3 11-8 8-11 en 11-6.
Yes!!! twee punten al tegen Ameide, niet slecht. Jeroen tegen Jan, ook dit is een
vijfsetter met nipt verlies in de vijfde voor Jeroen, setstanden 6-11 12-10 3-11
11-9 en 9-11.
In de achtste partij is Eric net iets te sterk voor Piet, verlies in vieren: 6-11 7-11
11-9 en 11-5
Dan Jeroen tegen Henk, deze wordt ook verloren in drie sets:
6-11 7-11 en 4-11. De laatste wedstrijd van de avond gaat tussen Ruud en Jan.
Ik verlies altijd van Jan, maar ik denk altijd achteraf er zat meer in. Zo ook
vanavond, ik krijg gewoon in drie sets klop: 9-11 7-11 en 6-11. Het spelletje
van Jan lijkt toch makkelijker dan het is.
Ik wil Jeroen nog bedanken voor het invallen en ook Henk de Gans, die vanavond
geen lange coachtijden nodig had, zodat we dus nog ruim de tijd hadden om
gezellig wat te drinken. En het moet gezegd, gezellig was het!!!
Drivers 6 – MTTV 3
8-2
16-11-2012
We gaan vanavond richting Hardinxveld, met Arie Verduin als invaller. Thuis met
6-4 gewonnen van deze jongens, met Gerard van Buuren als invaller en die won
er toen drie. Willen we in de 4de klasse blijven, dan moeten
we een goed resultaat halen!
Tenslotte staan Drivers en Sliedrecht nog onder ons! Het
zijn dezelfde drie mannen als thuis, nl: Ewoud Visser, Mark
v/d Waal v Dijk en Leen Visser.
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Uit mag Piet als eerste beginnen, tegen Leen. De eerste verlies met 11-5, de
tweede met 11-3, Piet moet blijkbaar nog warm worden. In de derde set komt
hij dichtbij, maar verliest met 11-9. Dan Ruud tegen Mark, thuis was het winst
voor Ruud. Maar ook hij verliest in vieren 11-4 9-11 11-7 en 11-4. We zijn
duidelijk nog niet bij de les.
Dan Arie tegen Ewoud, eerste set nipt winst voor Arie met 11-13, daarna 11-7
11-9 en 11-9. Hij was er heel dichtbij, maar toch……………we staan met drie nul
achter. Dan de dubbel maar. Ook die verliezen we in vieren! 11-7 11-9 11-13
en 11-8. We staan met 4-0 achter!!
Het degradatie monster komt nu wel in zicht. Na de pauze begint Piet vol frisse
moed tegen Mark. En zowaar, er word in vijven gewonnen. Het eerste punt is
binnen. 6-11 11-8 9-11 11-4 en 5-11. Arie tegen Leen, word in vieren
gewonnen door Leen. We staan met 5-1 achter. Ruud tegen Ewoud, een
moeilijke opgave, maar Ewoud is duidelijk niet in vorm vanavond. Het tweede
punt is binnen, setstanden: 6-11 3-11 13-11 en 8-11. Een gelijkspel zou nog
kunnen…..!

Het mag niet zo zijn, we verliezen alle drie onze laatste partij. Piet maakte het nog
heel erg spannend tegen Ewoud, maar helaas. Uiteindelijk verliezen we dus met 8-2
en staat drivers nu met 5 punten verschil boven ons. Met nog 1 wedstrijd te gaan
tegen Papendrecht word het wel heel moeilijk om ons te handhaven!
Arie weer bedankt voor het invallen, en aan onze captain natuurlijk beterschap
toegewenst.
MTTV 3 – Merwestad 1
6-4
7-11-2012
Thuis tegen Merwestad, uit 5-5 dus er moet wat te halen zijn. Onze invaller is
wederom Jeroen, dus we hebben goede hoop.
Ruud begint tegen T. de Wildt (Thijs of Theo??) met verlies in drieën. Dit is wel
de beste speler, dus verlies was ingecalculeerd. Dan Piet tegen Bert Verschoor.
Uit was dit winst voor Piet dus……..jawel hoor, nu ook. In drieën zelfs: 11-4 11-9
en 11-9.
Jeroen tegen Stefan Bakker, makkie voor Jeroen, 11-6 11-3 en 11-5. Dan de
dubbel, Piet met Ruud tegen (Thijs of Theo??)en Bert, spannende pot dat wel
maar toch verloren in 4 sets:
9-11 11-5 10-12 en 7-11. De stand is
weer gelijk we gaan rusten met 2-2.
We gaan na de versnapering en een goed gesprek vol goede moed verder, met
Piet tegen T.
Ook Piet weet niks te verzinnen tegen deze jongen,
verlies in drie sets. Dan Ruud voor zijn tweede tegen Stefan, een hele spannende
pot die Ruud in de vijfde naar zich toe weet te trekken met 14-12 pfffff.
De zevende partij van deze avond is Jeroen tegen Bert. Jeroen heeft wat goed te
maken tegen Bert. Uit heeft hij namelijk verloren. Ook nu word het een
spannend potje met uiteindelijk winst voor Jeroen: 9-11 11-7 10-12 11-9 en
11-7.
Dat we vanavond goed bezig zijn is zeker, we staan met 5-3 voor. Jeroen tegen
(T) word knap gewonnen door Jeroen in vieren: 11-4 11-9 9-11 en 13-11. Het
is leuk spelen tegen Merwestad, het zit allemaal dicht bij elkaar!

Fijne kerstdagen
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Dan mogen Ruud en Bert het nog een keer proberen. Uit winst voor Ruud,
dus…….eerste set voor Ruud met 11-9, tweede voor Bert met 5-11, derde 11-8
vierde 10-12, uiteindelijk verlies voor Ruud in de vijfde met 6-11.
Winst met 6-4, niet slecht. Een leuke avond met gezellige tegenstanders.
Misschien gaat het dan toch nog lukken in de 4de klasse. Jeroen bedankt voor
het invallen en aan onze captain Wim, hoop wel dat je er gauw weer bij bent.
Papendrecht 7 – MTTV 3
9-1
20-11-2012
Vanavond voor onze laatste partij naar Papendrecht, onze invaller is Wim de
Vries. Onze tegenstanders zijn: Rin Visser, Jan Riske en Andre Voskuijl. Een
team waar we het zwaar tegen krijgen. Eigenlijk zouden we hier minimaal
moeten winnen om in de 4de klasse te blijven.
Piet begint tegen Rin. Die twee zijn aan elkaar gewaagd. En dat is te merken,
gelijk een vijf setter die Piet net verliest. 11-9 10-12 11-8 8-11 en 11-6.
Zonde, we kunnen de punten zo goed gebruiken! Dan Ruud tegen Andre, eerste
verlies met 11-3, moet beter kunnen. Tweede winst met 7-11, daarna 11-7 en
11-6 voor Andre. De derde partij weet Jan Riske niet wat hem overkomt tegen
Wim, die het op zijn heupen heeft en alle ballen grandioos afslaat. Daarna lukt
het niet meer zo bij Wim en verliest hij toch in vieren. 9-11 11-5 11-4 en 11-9.
Dan de dubbel Piet/Ruud tegen Jan/Andre. Alles maar dan ook alles lukt bij ons
en we slaan ze met 2-11 6-11 en 7-11 helemaal zoek!! Geweldig gevoel geeft
dat. We gaan wat drinken met een 3-1 achterstand. Ik vergeet nog te zeggen
dat Papendrecht nog kans heeft om kampioen te worden. Dus eigenlijk gunnen
ze ons het punt van de dubbel niet.
Piet tegen Andre, Het kan alle kanten op, maar zoals zo vaak trekt Piet weer aan
het kortste eind. Verlies in vijven. 11-7 5-11 12-14 11-6 en 11-8. Het zit niet
mee!
Ja en wat zal ik zeggen over de laatste vijf partijen. Af en toe zitten we er
dichtbij, maar je raadt het al, we halen geen punt meer binnen! Papendrecht
heeft goede zaken gedaan , maar zal het resultaat van Ameide af moeten
wachten.
9-1 verlies betekend voor ons, degradatie naar de vijfde klasse. We gaan het
volgend jaar gewoon weer proberen om kampioen te worden….. Hopelijk is Wim
Keppel er dan weer bij, zodat we weer een compleet team zijn.
Wim bedankt weer voor het invallen. En dit wil ik ook nog even zeggen tegen al
onze invallers, hardstikke bedankt. Zonder jullie had team 3 niet kunnen spelen
dit seizoen.
Ruud Muilwijk

Reserveer vrijdagavond 28 december 2012
voor het Oliebollentoernooi!

Tafeltennis:om de kilo’s weer kwijt te raken!
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VERHALEN UIT…..

Slagplankje
Het is natuurlijk ooit begonnen met een stukje triplex met daaraan een
handvatje, maar tot in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw werd er
vrijwel hetzelfde soort bekleding op de plankjes geplakt, de lengte en doorsnede
van de noppen kon iets schelen. Het verschil werd meer gezocht in de grootte
van het batje, er waren spelers die met een soort broodplank achter de tafel
verschenen, het bat kon ook vierkant, langwerpig of trapeziumvormig zijn. Een
Koreaan, Kim Yong Chol - speler van de KLM en later van de Delftse
studentenclub Punch - hanteerde iets ter grootte van een klein schoteltje van
een koffiekopje. De secretaris van mijn toenmalige club HWS experimenteerde
ooit met een opengewerkt bakelieten frame en daarover heen elastiekjes
gespannen met daarop weer het rubber geplakt, als verdediger sloeg hij met dit
loodzware batje alsof hij aan het houthakken was. Engelsman” Richard Bergman
speelde met een groter eivormig bat en had een pracht van een backhandslag
met dat ding.
Heden ten dage verschillen de afmetingen van batjes niet of nauwelijks, nu
wordt het verschil gerealiseerd door het soort hout dat - meer of minder gelaagd
- van allerlei soorten rubber wordt voorzien.
Gek, we hebben wedstrijdtafels met dezelfde afmetingen, het balletje is altijd
even groot , waarom spelen we eerlijkheidshalve niet met batjes die gelijk zijn ?
De bruur van Hans Kazàn
Je hebt van die spelers die van het serveren een goocheltruc maken, enige
capriolen met het bat en dan komt de bal op deze of gene zijde van het plankje.
Meestal vermakelijk of intrigerend om te zien. Nou is de beginslag van het
pingpong, of beter en op een hoger niveau gezegd het tafeltennisspel, onderwerp
van oefening voor elke speler om op die manier een zo goed mogelijke
uitgangspositie te krijgen of zelfs direct te scoren. De richting wordt gevarieerd,
er wordt kort of lang geserveerd, hard of zacht, hoog of laag opgegooid, met
allerlei soorten effect - meer of minder - afhankelijk van het spelmateriaal, vaak
wordt er getracht het uiterste te geven. Maar één ding is voor iedereen verplicht
de bal moet goed zichtbaar worden opgegooid. Indien dit niet gebeurt, moet de
service als foute opslag worden beschouwd. In mijn ervaring komt dit foute
serveren meer voor naarmate je op een lager niveau speelt en ach meestal laat
de scheidsrechter het erbij zitten, want het doet er niet zoveel toe, er zit
helemaal geen effect in en er zijn veel moeilijker opslagen te bedenken. Men wil
niet muggenzifterig zijn. Toch kan het irritatie oproepen, evenals de speler die in
de loop naar de tafel net even te vlug serveert, als je eigenlijk nog niet klaar
staat om de bal terug te spelen.
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Team 4:
Wim de Vries(aanvoerder), Theo Vogelaars, Lex Tump en Teunis Buijzer
Klasse/poule:
5de klasse/poule A
Speelavond:
Vrijdag
Papendrecht 13 – MTTV 4.
De wedstrijd tegen de ex-Vriendschap
ex Vriendschap spelers, Ina
Wiekart, Herman Erkelens en Cees Jongkind. Een team
waar je,
je, ondanks hun laatste plaats, echt wel rekening
mee moet houden.
Zowel Wim als Theo moesten tegen resp. Cees en
Herman toch bij de les blijven om hun partij te winnen.
Wim won zijn 3de games nipt met 13-11.
11. Theo begon
sterk met 11-1
11 1 maar moest daarna vol in de touwen om
uiteindelijk met 2 x 12-10
12 10 te winnen. De overige
wedstrijdjes werden winnend afgesloten.
Teunis zorgde weer voor de gebruikelijke sensatie partijen dit keer tegen Ina en
Cees. Helaas moest hij tegen beiden in 5 games afhaken. Tegen Ina was Teunis
kansloos.
Inclusief de dubbelwinst werd het uiteindelijk 7-3
7 voor.
Een prestatie om in de 3de helft uitvoerig over na te praten.
HTV 2 –MTTV 4.
Een duel om naar uit te kijken. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd: tijdens het
spel uiteraard de wil om te winnen maar wel met ruimte voor een geintje. In de
rangschikking ontlopen wij elkaar overigens niet veel. Dus was er van te voren al
sprake van verbaal opportunisme.
portunisme.
Wim mocht de avond openen tegen Henk den Besten. Het klinkt raar maar door
de sterke start(11-5)
5) verloor hij de 2de game(4-11). In de 3de en 4de kreeg hij
weer vat op het spel door met 11-8
11 en 11-9 te winnen.
Theo had vervolgens geen kind aan de toch goed spelende Gerrit v.d. Wal.
Met11-9, 11-5 en 11-8
8 was het snel bekeken.
Voor Teunis was de partij tegen Nico den Besten ook snel over maar hierbij had
Nico geen kind aan Teunis. Met 11-5,
11
11-4 en toch nog een 11-8
8 kon Teunis er
geen 4de game uitslepen.
Het dubbelduo Theo/Wim tegen Henk/Nico had met na 9-11
9 11 en goede 2de game
met 11-4.
4. Daarna wat broddel en haastwerk waardoor 10-12
10 12 verlies. In de 4de
game liep het ook niet waardoor met 7-11
7
verlies. De 2-2 stand
d was een goede
weerspiegeling van de verhoudingen.
Na de thee gingen Wim en Gerrit er voor staan. Zoals iedere wedstrijd tegen
deze boys zou heteen prestige strijd worden. Na een gelijk opgaande
strijd(5-11,11-6, 4-11
11 en 11-6)
11
moest de 5de game de beslissing
sing
brengen. Het werd uiteindelijk 11-7
11 7 voor Gerrit. Een gevoelig verlies
voor Wim.

Een gezond en sportief 2013.
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Theo was, ondanks wat griep perikelen in de afgelopen week, tegen Nico
oppermachtig. Met 11-6,
6, 11-7
11 en 11-7
7 won hij of dat vanzelfsprekend was. Maar
iedereen die Nico kent weet wel beter. Een solide partij van Theo.
Het “Teunis moment” kwam tegen Gerrit. Een zeer wisselende partij. De 1ste
game werd nipt met 11-9
9 door Teunis gewonnen. Gerrit
Gerrit herpakte zich en stond
snel 11-3 en 11-5.. Vervolgens was het Teunis die recupereerde met 11-3
11 en 118 . Gerritt was er beduusd van.
Wim was tegen Nico niet in zijn doen. In 4 games was het over en sluiten/
Theo had het in zijn laatste wedstrijd tegen Henk nog best moeilijk . Na met 1111
de
5 en 12 10 gewonnen te hebben moest hij de 3 met 10-12
12 laten lopen. Niets is
dan zeker. Toch won hij de 5de soepel met 11-5.
De einduitslag van 6-4
4 was een juiste weerspiegeling van de avond.
MTTV 4 – Dordrecht 6.
Deze
ze keer kwamen Wim, Theo en Lex in de ring tegen Guler Korkulu, Ad Adly en
Alie Boet. De 5-5
5 in de uit wedstrijd was een duidelijk signaal dat wij scherp
moesten spelen.
De 1ste wedstrijden van Wim/Guler, Theo/Ad , LexAlie en het dubbel werden
allemaal in 4 games afgewerkt. Voor Wim en het dubbelduo Theo/Wim was er
winst.
Met een 2-2
2 stand aan de thee. Zou het dan toch weer 5-5
5 5 worden?
Theo en Wim stoomde na de thee met winst door tegen resp. Guler en Alie. Lex
gaf goed tegenpartij tegen Ad maar moest met 7-11, 8-11 en 9-11
11 het hoofd
buigen.
Theo had aanvankelijk veel moeite met het stugge spel van Alie(13-11
Alie(13
en 12-10)
maar na de 8-11
11 herstelde hij zich weer goed door met 11-5
5 de partij op zijn
naam te zetten.
Lex toonde wilde perse één partij winnen. Dat moest tegen Guler gebeuren. Het
werd een spannende partij waarbij beiden tot het uiterste gingen. Uiteindelijk
kon Lex in de laatste game met 18-16
18 16 de winst opstrijken. Een keer raden wie er
scheidsrechter was(Wim)!
Vermoeid door het tellen(flauwe smoes) verloor
verloor Wim zijn laatste partij tegen Ad.
De 6-4
4 winst was een zoete overwinning voor ons.
Nileta 2 – MTTV 4.
Om bij de eerst drie te eindigen moest er minimaal met 6-4
6 4 gewonnen worden.
Geen eitje deze keer.
De start was uitstekend. Wim en Lex wonnen beiden
beiden hun partijen tegen Jörgen
en André.
Teunis zorgde in zijn partij tegen Aart weer voor spektakel door een “berepartij”
te spelen. Helaas was een 5de game(12-14)
14) teveel voor hem. Het dubbelduo
Lex/Wim had tegen Jörgen en André weinig problemen.
Na de thee
e verloor Wim knullig van André. Ook Lex kon tegen
Jörgen niets inbrengen. Teunis daarintegen wilde laten zien
dat hij niet kansloos in de 5de klasse. Weer zo’n spectaculaire
Teunis wedstrijd. Uiteraard in 5 games. Met 11-6,13-11
11
zag
het er hoopvol uit. Daarna
arna verlies in 6-11
6
en 11-13. In de
laatste game ging het met 9-11
9
net mis. Jammer, maar alles
gegeven.
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Wim dacht tegen Aart wel een punt te kunnen halen. Niets was minder waar. In
3 games was het over en sluiten. Als je na afloop hoort dat Aart er pas 2
gewonnen heeft geef je hem spontaan een compliment. Natuurlijk wel op
voorwaarde dat hij het niet verder verteld! Lachen.
Lex haalde in de laatste wedstrijd tegen André nog een punt binnen door in 5
games(8-11,14-12, 7-11, 11-5 en 11-5) te winnen.
Met 6-4 verliezen is geen schande maar eerlijk gezegd hadden wij moeten
winnen.
DFC 1 – MTTV 4
Als DFC slechts 4 punten zou halen waren ze definitief kampioen. Aan ons, Lex,
Wim en Teunis, de onmogelijke taak ze hiervan af te houden.
Niet dat wij kansloos waren maar er valt weinig te melden. Teunis kon deze keer
niet voor spektakel zorgen. Uitzondering waren de 3 games tegen Danny
Hoogmoed met 3-11, 11-13 en 12-14. Lex won zijn partij tegen Danny met
gemak maar kon inclusief het dubbel met Wim geen winstpunt pakken.
Wim speelde een bijzondere partij tegen Ewald. Bij iedere service kon hij met
zijn backhand straight scoren. Het wonderlijke was dat Ewald hierin bleef
volharden. Dus winst voor Wim. Achteraf verklaarde hij dat hij het
verbazingwekkend en tevens prachtig vond dat er op zijn service met effect en
kap direct afgeslagen kon worden.
Met 2-8 verlies was DFC dus royaal kampioen.
MTTV 4 – Papendrecht 13.
Deze wedstrijd ging nergens meer over. Wij stonden in de top 3 en de
tegenstander was al gedegradeerd. Het was geen reden om er (van beide
kanten) met de pet naar te gooien. Wij wonnen met 8-2.
De 3de helft was eigenlijk DE topper.
Ons team wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2013.
PR man team 4
Wim de Vries

Het

moment van het 4de kwartaal 2012.

In principe had de redactie gekozen voor de beheerders van de Linde. Helaas
was bij het “ter perse gaan” van de Polsslag nog niet bekend hoe de toekomst er
uit zou gaan zien.
Mocht het “dramatisch”aflopen met de continuering van de exploitatie contracten
dan willen wij alvast de beheerders bijzonder hartelijk danken voor hun
inspanningen en steun door o.a. een pagina grote advertentie in de Polsslag,
verzorgen van de oliebollen etc.
De redactie hoopt Corita en Berry Bakker in de 1ste Polsslag van 2013 (met foto)
echter te kunnen feliciteren met de voortzetting van “levenswerk”.
Redactie.
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Wedstrijdverslag seniorencompetitie najaar 2012

Team 5:
Truus de Goey(aanvoerder), Arie Verduin, René Vermeer en Richard de Rijk

Klasse/poule:
5de klasse/poule C

Speelavond:
Woensdag
Op 3 oktober hebben we een thuiswedstrijd.
We spelen tegen Papendrecht 10. De koploper op dit moment. Ze spelen met een
invaller uit team 14 Nico van Meeteren maar die speelt in de zelfde klasse in een
andere poule. Voor MTTV spelen weer Richard, René en Truus. René begint en
verliest in 5 sets, een leuke spannende wedstrijd. Daarna Truus die er weer niet
veel van maakt. Inmiddels is Richard gearriveerd en wint keurig zijn partij. Dan
het dubbel Truus en René. Ze raken steeds beter op elkaar ingespeeld dus
misschien gaat het vanavond wel lukken. Het lukt dus net niet, na een 2 -0
achterstand wordt het 2-2 maar de laatste set gaat weer naar Papendrecht. Wel
een hele goede partij.
Na de pauze begint Truus weer, speelt iets beter maar wint niet. Richard en René
gelukkig wel. Ook René wint zijn laatste partij nog dus hebben we toch 4 punten
vanavond. Een gezellig team en dus een gezellige avond.
Ook onze volgende wedstrijd spelen we thuis, nu tegen Talani 4.
René begint tegen Jan van de Berg en weet deze spannende strijd in 4 sets te
winnen. Dan Truus tegen Henk Wiekart en zij kan dat spelletje van hem
helemaal niet aan dus verlies in 3 sets. Dan Richard tegen Cees van Logten en
hij wint vrij gemakkelijk. Dan het dubbel en eindelijk winnen René en Truus
deze. In de vijfde set verslaan ze de tegenstander met 13-11. Na de pauze
verliezen René en Truus allebei. Wel mooie wedstrijden. Dan Richard tegen
Henk, wat is die man verschrikkelijk onsportief. Kan er niet tegen dat hij de
service van Richard niet aan kan, serveert voor Richard klaarstaat, geeft
commentaar als Richard serveert. Jammer. Dan Truus tegen Cees, leuke
wedstrijd maar de sfeer is weg. Dan Richard tegen Jan, ook deze man is erg
onsportief, serveert expres fout, laat ballen gaan en maakt zich belachelijk door
aan het begin van een nieuwe set, als beiden klaar zijn om het spel weer aan te
vangen, de bal te vangen en zeggen “ik stond nog niet klaar”. Richard wint
gelukkig wel. De punten zijn verdeeld 5 – 5.
De sfeer is weg en ik vind het niet erg dat ik de
uitwedstrijd niet mee hoef/mag. Wat een zielige
vertoning van Talani 4.
Onze uitwedstrijd tegen Serve is verzet en we
spelen dus een weekje eerder.
Vol goede moed gaan we op weg. Arie is inmiddels
verhuisd en speelt vanavond mee samen met Richard
en Truus. We spelen tegen Aad Diepstraten, Roel
Tieleman en Joris Gouman. Truus begint tegen Aad .
Weinig kans. Dan Arie tegen Roel, ook in drieën
verloren.
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Voor Richard is dit bijna een thuiswedstrijd dus hij dacht vroeg te kunnen zijn,
helaas dus eerst maar het dubbel.
Daar winnen we slechts één set van is dus ook te weinig. Dan Richard tegen
Joris, erg spannend, 5 sets maar geen punt. Na de pauze winnen zowel Arie als
Richard hun partijen. Truus speelt een spannende wedstrijd tegen Joris maar
geen punt. Een verlies deze avond van 6 – 4.
Volgende wedstrijd Arie, René en Truus thuis tegen VCS.
Onze tegenspelers, Frank den Outer, Arie den Boef en Marcel Schouten, een
avond met weinig hoogtepunten. De wedstrijden gaan snel, alleen Frank heeft
het niveau 5e klasse en dat laat hij ook zien . Alleen Arie wint van hem. De
andere 2 punten haalt Frank binnen. Dit zijn tevens alle punten die VCS haalt. De
andere 8 zijn voor ons. Om kwart voor elf zijn we al klaar. Dat gebeurt niet vaak.
Daarna nog maar gezellig wat gedronken en gezond naar huis.
Onze laatste thuiswedstrijd is tegen D.F.C.
Ook deze keer spelen Arie, René en Truus.
Dit is een hele spannende en inspannende avond. We spelen tegen Rob
Aussems, Ed
Noorlander en Ulrich Wijbers. Arie begint tegen Rob en gaat in 4 sets ten
onder.Daarna Truus tegen Ed, heel spannend maar in 5 sets ten onder. Dan
René tegen Ulrich verliest de vierde set met 11-13 en dat is dan tevens de
volgende verliespartij. Het dubbel Arie en Truus winnen dan eindelijk de partij,
ook weer in 4 sets, dus gaan we de rust in met een 3-1 achterstand. Na de
pauze Truus tegen Ed met setstanden van 14-12, 12-14, 9-11 en 5-11 gaat ook
deze partij verloren. Dan volgt Arie tegen Ulrich, 5 sets minimale verschillen
maar hij wint. Goeie partij. Dan René tegen Ed, de enige 3-setter die met winst
naar René gaat. Dan volgen er nog 3 lange partijen waarbij de winst naar DFC
gaat. Een avond met waanzinnig veel goeie ballen en goeie missers. Eindstand 3
– 7. Om half twaalf aan een biertje maar wel een fijne avond gehad. Punten
hadden iets meer mogen zijn maar dan moeten we iets minder missen.
Richard, Arie en Truus spelen de uitwedstrijd tegen Papendrecht dat nog
steeds met stip bovenaan staat.
Onze tegenstanders zijn Kees van Blitterswijk, Jan Tillemans en Kitty Devilee.
Truus begeint tegen Kees, gaat helemaal niet slecht maar verliest in 4 sets. Dan
Arie tegen Jan, ook 4 sets maar nu winst voor Arie, Richard tegen Kitty, ook
winst. Het gaat lekker. Dan het dubbel Arie en Truus tegen Kees en Jan,
ontzettend spannend maar jammer genoeg verliezen we de 5e set met 11-9. Na
de pauze Truus tegen Jan, eindelijk speelt ze hoe ze
hoort te spelen en in 5 sets wint ze dan ook. Kees tegen
Richard, weer winst voor ons. Arie tegen Kitty, wint in 3
sets maar met minimale verschillen. Richard tegen Jan,
stand van 19-17 zit erbij, zenuwslopend maar
uiteindelijk weer winst voor ons in 5 sets.
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Truus bakt er tegen Kitty helemaal niets maar Arie wint de laatste wedstrijd van
Kees (in de hele competitie had hij pas één wedstrijd verloren en nu twee op één
avond). Een winst van 3-7 voor ons.
Tevens een terecht kampioenschap voor Papendrecht. Dus na afloop een
drankje, een kampioenslied en bloemen. Een hele gezellige spannende avond.
Truus de Goeij

JEUGDCORNER
Helaas geen copy ontvangen.

Wie komt wie tegen?
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Het tweede spel was een lastig parcours afleggen. Twee teams werden samengevoegd
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MTTV 1
Najaarscompetitie 2012
Team bestaat uit:

Rinus Burggraaff (aanvoerder)
Jan van Duijn
Gerard van Buuren

Najaarscompetitie 2012

Laatste wijziging: 06/12/2012

PROGRAMMA
Datum

Wedstrnr. Aanvang

Plaats

Thuis

13/09/2012

40303

19:45 uur

Zwijndrecht

Shot-65 5

21/09/2012

40304

20:15 uur

Meerkerk

28/09/2012

40309

20:15 uur

01/10/2012

40312

19:45 uur

Uit

-

MTTV 1

MTTV 1

-

Tavernie 4

Dordrecht

Dordrecht 4

-

MTTV 1

Sliedrecht

Sliedrecht Sport 3

-

MTTV 1

12/10/2012

40314

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 1

-

Gorkum 5

26/10/2012

40318

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 1

-

Shot-65 5

31/10/2012

40319

19:45 uur

Nieuwland

Tavernie 4

-

MTTV 1

09/11/2012

40324

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 1

-

Dordrecht 4

16/11/2012

40327

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 1

-

Sliedrecht Sport 3

21/11/2012

40329

20:00 uur

Gorinchem

Gorkum 5

-

MTTV 1

UITSLAGEN
4e klasse poule A

MTTV 1

Sliedrecht Sp. 3

Dordrecht 4

Shot-65 5

Tavernie 4

Gorkum 5

6-4

1-9

3-7

6-4

5-5

4-6

3-7

9-1

10 - 0

3-7

10 - 0

6-4

MTTV 1
Sliedrecht Sport 3

9-1

Dordrecht 4

9-1

6-4

Shot-65 5

9-1

5-5

6-4

Tavernie 4

6-4

4-6

3-7

1-9

Gorkum 5

4-6

0 - 10

2-8

2-8

8-2

STAND

8-2
6-4

6-4

PERSOONLIJK RESULTAAT
Gesp.

Gew.

%

1

Shot-65 5

10

74

Rinus Burggraaff

30

7

23%

2

Dordrecht 4

10

68

Gerard van Buuren

27

17

63%

3

Sliedrecht Sport 3

10

64

Jan van Duijn

27

3

11%

4

MTTV 1

10

34

5

Tavernie 4

10

31

Invaller

6

3

50%

6

Gorkum 5

10

29

Dubbel

10

4

40%

4e klasse poule A

70%

Gespeeld

Punten

MTTV 1

63%

60%

50%
50%

40%

40%
30%

23%

20%

11%

10%
0%
Rinus
Burggraaff

Gerard van
Buuren

Jan van Duijn
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Invaller

Dubbel

MTTV 2
Najaarscompetitie 2012
Team bestaat uit:

Jarno Stuij (aanvoerder)
Stef van de Bilt
Jeroen Peek
Johnny Barten

Najaarscompetitie 2012

Laatste wijziging: 06/12/2012

PROGRAMMA
Datum

Wedstrnr. Aanvang

Plaats

Thuis

14/09/2012

40401

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 2

-

TTVA 4

Uit

19/09/2012

40404

19:45 uur

Nieuwland

Tavernie 3

-

MTTV 2

28/09/2012

40407

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 2

-

Papendrecht 9

04/10/2012

40410

20:00 uur

Groot-Ammers

TaLaNi 2

-

MTTV 2

12/10/2012

40413

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 2

-

Sliedrecht Sport 2

25/10/2012

40416

19:45 uur

Alblasserdam

TTVA 4

-

MTTV 2

02/11/2012

40419

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 2

-

Tavernie 3

08/11/2012

40422

20:30 uur

Papendrecht

Papendrecht 9

-

MTTV 2

16/11/2012

40425

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 2

-

TaLaNi 2

19/11/2012

40428

19:45 uur

Sliedrecht

Sliedrecht Sport 2

-

MTTV 2

UITSLAGEN
4e klasse poule B

MTTV 2

MTTV 2

Sliedrecht Sp. 2

TaLaNi 2

Tavernie 3

Papendrecht 9

TTVA 4

3-7

3-7

6-4

4-6

6-4

7-3

10 - 0

6-4

8-2

5-5

4-6

8-2

Sliedrecht Sport 2

6-4

TaLaNi 2

4-6

2-8

Tavernie 3

8-2

2-8

1-9

Papendrecht 9

1-9

5-5

3-7

5-5

TTVA 4

4-6

4-6

4-6

10 - 0

4-6

STAND
4e klasse poule B
1

Sliedrecht Sport 2

3-7
4-6

4-6

PERSOONLIJK RESULTAAT

Gespeeld

Punten

10

71

MTTV 2
Stef van de Bilt

Gesp.

Gew.

%

30

4

13%

2

TaLaNi 2

10

55

Jarno Stuij

18

1

6%

3

MTTV 2

10

49

Jeroen Peek

21

20

95%
81%

4

TTVA 4

10

47

Johnny Barten

21

17

5

Papendrecht 9

10

46

Invaller

0

0

0%

6

Tavernie 3

10

32

Dubbel

10

7

70%

95%

100%
90%

81%

80%

70%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

13%
6%

10%

0%

0%
Stef van de Bilt

Jarno Stuij

Jeroen Peek
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Johnny Barten

Invaller

Dubbel

MTTV 3
Najaarscompetitie 2012
Team bestaat uit:

Willem Keppel (aanvoerder)
Ruud Muilwijk
Piet Copier
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Laatste wijziging: 06/12/2012

PROGRAMMA
Datum

Wedstrnr. Aanvang

Plaats

Thuis

12/09/2012

40502

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 3

-

Sliedrecht Sport 4

Uit

18/09/2012

40505

20:00 uur

Ameide

Lekpongers 1

-

MTTV 3

25/09/2012

40507

19:45 uur

Dordrecht

Merwestad 1

-

MTTV 3

03/10/2012

40512

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 3

-

Drivers 6

10/10/2012

40515

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 3

-

Papendrecht 7

22/10/2012

40517

19:45 uur

Sliedrecht

Sliedrecht Sport 4

-

MTTV 3

31/10/2012

40520

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 3

-

Lekpongers 1

07/11/2012

40522

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 3

-

Merwestad 1

16/11/2012

40527

20:00 uur

Hardinxveld-Giessendam

Drivers 6

-

MTTV 3

20/11/2012

40530

20:00 uur

Papendrecht

Papendrecht 7

-

MTTV 3

UITSLAGEN
4e klasse poule C

MTTV 3

Sliedrecht Sp. 4

Lekpongers 1

Merwestad 1

Drivers 6

Papendrecht 7

7-3

2-8

6-4

6-4

3-7

0 - 10

0 - 10

1-9

1-9

7-3

8-2

6-4

MTTV 3
Sliedrecht Sport 4

7-3

Lekpongers 1

9-1

10 - 0

Merwestad 1

5-5

6-4

3-7

Drivers 6

8-2

7-3

3-7

1-9

Papendrecht 7

9-1

10 - 0

6-4

6-4

8-2

STAND
4e klasse poule C
1

Lekpongers 1

2-8
4-6

8-2

PERSOONLIJK RESULTAAT

Gespeeld

Punten

10

76

MTTV 3

Gesp.

Gew.

%

0

0

0%

Willem Keppel

2

Papendrecht 7

10

73

Piet Copier

27

9

33%

3

Merwestad 1

10

54

Ruud Muilwijk

27

9

33%

4

Drivers 6

10

42

5

MTTV 3

10

36

Invaller

36

14

39%

6

Sliedrecht Sport 4

10

19

Dubbel

10

4

40%

39%

40%
35%

33%

33%

Piet Copier

Ruud Muilwijk

40%

30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%

0%
Willem Keppel
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Invaller

Dubbel

MTTV 4
Najaarscompetitie 2012
Team bestaat uit:

Wim de Vries (aanvoerder)
Theo Vogelaars
Teunis Buijzer
Lex Tump

Najaarscompetitie 2012

Laatste wijziging: 06/12/2012

PROGRAMMA
Datum

Wedstrnr. Aanvang

Plaats

Thuis

14/09/2012

40703

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 4

-

HTV 2

Uit

21/09/2012

40706

20:15 uur

Dordrecht

Dordrecht 6

-

MTTV 4

28/09/2012

40708

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 4

-

Nileta 2

05/10/2012

40710

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 4

-

DFC 1

11/10/2012

40715

20:30 uur

Papendrecht

Papendrecht 13

-

MTTV 4

23/10/2012

40718

20:00 uur

Hoornaar

HTV 2

-

MTTV 4

02/11/2012

40721

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 4

-

Dordrecht 6

06/11/2012

40723

20:00 uur

Nieuw Lekkerland

Nileta 2

-

MTTV 4

13/11/2012

40725

19:30 uur

Dordrecht

DFC 1

-

MTTV 4

23/11/2012

40730

20:15 uur

Meerkerk

MTTV 4

-

Papendrecht 13

UITSLAGEN
5e klasse poule A

MTTV 4

Dordrecht 6

HTV 2

Papendrecht 13

DFC 1

Nileta 2

6-4

5-5

8-2

5-5

7-3

4-6

7-3

1-9

4-6

4-6

0 - 10

7-3

MTTV 4
Dordrecht 6

5-5

HTV 2

6-4

3-7

Papendrecht 13

3-7

3-7

3-7

DFC 1

8-2

3-7

6-4

10 - 0

Nileta 2

6-4

3-7

1-9

6-4

1-9

STAND

0 - 10

PERSOONLIJK RESULTAAT

5e klasse poule A

Gespeeld

Punten

DFC 1

10

80

1

2-8
10 - 0

MTTV 4

Gesp.

Gew.

%

27

18

67%

Wim de Vries

2

MTTV 4

10

53

Theo Vogelaars

24

19

79%

3

Dordrecht 6

10

53

Lex Tump

18

8

44%
10%

4

HTV 2

10

51

Teunis Buijzer

21

2

5

Nileta 2

10

36

Invaller

0

0

0%

6

Papendrecht 13

10

27

Dubbel

10

6

60%

79%
80%
70%

67%
60%

60%

44%

50%
40%
30%
20%

10%

10%

0%

0%
Wim de Vries Theo Vogelaars

Lex Tump
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Teunis Buijzer

Invaller

Dubbel

MTTV 5
Najaarscompetitie 2012
Team bestaat uit:

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

Najaarscompetitie 2012

Laatste wijziging: 06/12/2012

PROGRAMMA
Datum

Wedstrnr. Aanvang

Plaats

Thuis

12/09/2012

40902

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 5

-

Serve-71 1

Uit

19/09/2012

40906

20:00 uur

Sleeuwijk

VCS 5

-

MTTV 5

25/09/2012

40907

19:30 uur

Dordrecht

DFC 2

-

MTTV 5

03/10/2012

40912

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 5

-

Papendrecht 10

10/10/2012

40915

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 5

-

TaLaNi 4

17/10/2012

40917

20:00 uur

Hendrik-ido-Ambacht

Serve-71 1

-

MTTV 5

31/10/2012

40920

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 5

-

VCS 5

07/11/2012

40922

20:00 uur

Meerkerk

MTTV 5

-

DFC 2

13/11/2012

40927

20:00 uur

Papendrecht

Papendrecht 10

-

MTTV 5

19/11/2012

40930

20:00 uur

Groot-Ammers

TaLaNi 4

-

MTTV 5

UITSLAGEN
5e klasse poule C

MTTV 5

VCS 5

TaLaNi 4

Serve-71 1

Papendrecht 10

DFC 2

8-2

5-5

7-3

4-6

3-7

0 - 10

3-7

4-6

4-6

2-8

2-8

1-9

MTTV 5
VCS 5

4-6

TaLaNi 4

3-7

8-2

Serve-71 1

6-4

7-3

6-4

Papendrecht 10

3-7

10 - 0

7-3

5-5

DFC 2

8-2

8-2

7-3

7-3

4-6

STAND
5e klasse poule C
1

Papendrecht 10

4-6
10 - 0

1-9

PERSOONLIJK RESULTAAT

Gespeeld

Punten

10

70

MTTV 5

Gesp.

Gew.

%

24

5

21%

Truus de Goeij

2

DFC 2

10

59

Arie Verduin

18

14

78%

3

MTTV 5

10

53

Richard de Rijk

24

16

67%
58%

4

Serve-71 1

10

53

René Vermeer

24

14

5

TaLaNi 4

10

41

Invaller

0

0

0%

6

VCS 5

10

24

Dubbel

10

4

40%

78%
80%

67%

70%

58%
60%
50%

40%

40%
30%

21%

20%
10%

0%

0%
Truus de Goeij

Arie Verduin

Richard de Rijk

53

René Vermeer

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
Arie Verduin
Wim de Vries
Richard de Rijk
Gerard van Buuren
René Vermeer
Lex Tump
Ruud Muilwijk

team

klasse

2
2
4
5
4
5
1
5
4
3

4
4
5
5
5
5
4
5
5
4

gewonnen gespeeld percentage

20
17
19
14
18
16
17
14
8
9

06/12/2012
door Arie Verduin, wedstrijdsecretaris

54

21
21
24
18
27
24
27
24
18
27

95%
81%
79%
78%
67%
67%
63%
58%
44%
33%

55

56

