TAFELTENNISVERENIGING

Hoofdsponsor:

Verenigingsinformatie en Reglementen
Tafeltennisvereniging “De Sprint/DPD”
Een kopie van de Verenigingsstatuten en het Huishoudelijk Reglement ligt ter
inzage achter de bar. Ook is het mogelijk om bij de secretaris een (digitale) kopie
van deze documenten op te vragen.
Bestuur:
Voorzitter:

Mark van Ruiven, tel. 06-51333391,
voorzitter@ttv-de-sprint.nl

Secretaris/PR:

Andre Landman, tel. 0181-664036,
secretariaat@ttv-de-sprint.nl

Penningmeester:

Martin Lankair, tel. 06-26164008,
penningmeester@ttv-de-sprint.nl

Bestuurslid:

Marian van der Hurk, tel. 0181-416948,
kantine@ttv-de-sprint.nl

Bestuurslid:

Sacha IJkema, tel. 010-4829333,
mepperredactie@ttv-de-sprint.nl

Bestuurslid:

Dennis Blok, tel. 0181-414326,
sponsoring@ttv-de-sprint.nl

Bestuurslid:

Vacant

Commissies:
Wedstrijdsecr. Sen: Peter Theenaart, tel. 0181-672830,
wedstrijdsecretarissenioren@ttv-de-sprint.nl
Toernooicommissie: Norbert Gvers,,
toernooien@ttv-de-sprint.nl
Barcommissie:

Marian van der Hurk (zie contactgegevens bij bestuur)
Cora Landman, tel. 0181-664036,
secretariaat@ttv-de-sprint.nl

Beheerscommissie: Theo van der Hurk, tel. 0181-416948,
beheer@ttv-de-sprint.nl
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Verenigingsinformatie en Reglementen
Tafeltennisvereniging “De Sprint/DPD”
Jeugdcommissie:
Jeugdleider:

Laura Visser, tel. 0181-414326,
Jeugdleider@ttv-de-sprint.nl

Wedstrijdsecr.:

Vacant (a.i. Laura Visser),
wedstrijdsecretarisjunioren@ttv-de-sprint.nl

Toernooicommissie:

Laura Visser, tel. 0181-414326,
toernooien@ttv-de-sprint.nl

PR/Sponsoring:

Dennis Blok (zie contactgegevens bij bestuur)

Clubbladredactie:

Sacha IJkema (zie contactgegevens bij bestuur)

Verenigingsinformatie:
Speelzaal/postadres: Tafeltenniscentrum "De Rik"
de Rik 22b, 3232 LA Brielle

Telefoon:
Internetadres:
Bank / Giro:
KvK te Rotterdam:

0181-415669
www.ttv-de-sprint.nl
NL02 INGB 0001 9887 75, tnv TTV de Sprint, Brielle.
40386254

Ledenadministratie (inschrijven, opzeggen, informatie):
Andre Landman
secretariaat@ttv-de-sprint.nl, of
Secretaris, de Rik 22b, 3232 LA Brielle.
Informatie over aanmelden en opzeggen van het lidmaatschap:
Aanmelden dient met het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij de Sprint) te
gebeuren.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (brief/e-mail) te gebeuren.
Dit kan op ieder moment per einde maand met een statutaire opzegtermijn
van 3 maanden.
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Verenigingsinformatie en Reglementen
Tafeltennisvereniging “De Sprint/DPD”
Contributie
De contributie per kwartaal bedraagt € 32,50 voor senioren en € 27,50 voor junioren/studenten, met een maximum van € 65,00 per gezin per kwartaal. `
Overmaken op gironummer NL02 INGB 0001 9887 75, tnv TTV de Sprint,
Brielle.
Openingstijden tafeltenniscentrum
DAG
VRIJ SPELEN & COMPETITIE
Maandag:
gesloten
Dinsdag:
v.09:00-12:00 55+ ochtend
v.a. 19.30 uur senioren/competitie
Woensdag:
gesloten
Donderdag:
v.a. 20.00 uur recreantenavond
Vrijdag:
v.a. 19.30 uur senioren/competitie
Zaterdag:
v.a. 13.00 uur op competitiedagen
Zondag:
gesloten

TRAININGEN
geen
geen
geen
geen
18.30-20.00
geen
geen
geen

Alle ingeschreven leden van ttv de Sprint/DPD mogen op de
openingstijden gebruik maken van de speelzaal.
Trainers
Laura Visser
Mike Landman
Cock van den Berg

tel. 0181-414326,
jeugdleider@ttv-de-sprint.nl
tel. 0181-664036,
secretariaat@ttv-de-sprint.nl
tel. 0181-315250 en 06-49964322,
cvandenberg@onetelnet.nl

In geval van verhindering dit a.u.b. tijdig doorgeven aan de trainer.
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“De Mepper” verschijnt 4 maal per jaar

December 2016, 43e jaargang, nummer 3
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Beste Mepper lezers,
Na het overslaan van Mepper in oktober, wegens verhuizing en reizen voor
het werk naar Kaapstad en Ho Chi Minh City, is er nu wel de kerstmepper.
Nog een week dan zitten we weer aan het kerstmaal en gaan we langzaam
naar het einde van 2016 en de start van 2017.
De voorzitter en penningmeester gaan in op de beslommeringen op bestuurlijk vlak. De wedstrijdsecretaris doet verslag van de eindstand van de najaarscompetitie en geeft daarnaast de teamindeling voor de voorjaarscompetitie.
Na zijn ernstige val, gaat het langzaam beter met Daan, zoals te lezen is.
Beterschap Daan!
Cock blikt terug op de bouw en ingebruikname van onze tafeltennishal aan
de Rik 30 jaar geleden.
Allen dank voor de copy.
Voor actuele informatie verwijs ik jullie naar onze website ttv-de-sprint.nl. Wil
je daarop iets vermelden? Stuur een e-mail naar
admin@ttv-de-sprint.nl.
Mail je kopij voor de volgende Mepper naar
mepperredactie@ttv-de-sprint.nl en/of mepper-redactie@hotmail.com.
Ik wens iedereen prettige feestdagen en een gezond 2017 toe !
Tot de volgende Mepper!
Sacha.

KOPIJDATUM VOLGENDE MEPPER 17 MAART
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VAN ONDER DE
Beste lezers, de najaarscompetitie is ten einde. Helaas geen kampioenen dit keer, maar dat houdt in dat er na de voorjaarscompetitie weer
dubbel gefeest kan worden. Het dievengilde heeft helaas ook niet stilgezeten en heeft ons verenigingsgebouw gehavend achtergelaten. Ook
onze vaste klusser Daan heeft wat averij opgelopen.
Inbraak
In de nacht van 14 oktober is er in ons pand ingebroken. Door omwonenden is naar aanleiding van braakgeluiden de politie verwittigd. Helaas hebben zij de daders niet in de kraag kunnen grijpen. De inbraakwerende maatregelen die er een aantal jaren geleden genomen zijn,
hebben deels gewerkt. Echter bleek dit niet afdoende te zijn en is het
toch gelukt om een toegang te forceren. Om dit te bewerkstelligen is er
veel schade gemaakt. Tevens moeten wij het weer stellen zonder o.a.
een AED en laptop. Uiteraard zal het bestuur in samenspraak met de
technische commissie het beveiligingsniveau verder opschroeven.
Sleutelsysteem
Binnen afzienbare tijd zal het huidige sleutelsysteem veranderd worden. We zullen met een elektronisch sleutelsysteem gaan werken. Dit
houdt in dat ieder lid die bardienst loopt of andere werkzaamheden verricht een tag krijgt. Een tag is een plaatje in de vorm van een sleutelhanger die de sloten elektronisch ontgrendeld. Het voordeel van dit
systeem is dat bij verlies of diefstal de ‘sleutels’ direct uit het systeem
gehaald kunnen worden en niet meer werken. Tevens kunnen de sloten
uitgelezen worden en ontstaat er een sluitend sleutelplan. Het is dan
ook niet meer nodig om vooraf aan de bardienst de sleutel op te halen.
De voorbereidingen zijn getroffen en de materialen zijn besteld. Op het
moment dat het geïnstalleerd gaat worden, krijgt ieder lid een aangepaste werkprocedure over de email.
Diversen kort

Jammer genoeg heeft het Geuzenstadtoernooi niet door kunnen
gaan. Wij hopen dat er volgend jaar wel weer voldoende aanmeldingen zijn.

Norbert heeft de langlopende vacature voor de toernooicommissie opgevuld. Het bestuur is hier erg blij mee en bedankt Laura
voor haar interim-werkzaamheden.

Daan heeft helaas een ongelukje gehad en is herstellende van
drie gebroken ribben en een klaplong. Wij wensen hem alle beterschap bij zijn herstel.
Tot zover weer een greep uit de zaken die spelen en tot de volgende
Meppert,
Mark van Ruiven
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OP DE PENNING…...

Dames en heren en Martijn van de Sprint
Het einde van het jaar is weer in zicht. Een mooie tijd om de familiebanden en/of vriendschappen aan te halen tijdens de Kerstdagen of
met Oud en Nieuw. Voor de penningmeester een mooi moment om
het financiële jaar eens in vogelvlucht door te nemen. Hoewel de
jaarstukken nog opgemaakt moeten worden is het al wel duidelijk dat
we financieel gezien een prima jaar hebben gedraaid. Het feit dat we
de beoogde opbrengst van de bar niet helemaal halen is dan ook
geen reden tot paniek. Hoe het dan komt dat we die doelstelling niet
kunnen halen vraagt u zich misschien af. W el, ik kan u gerust stellen, er wordt nog net zoveel gedronken als anders. W el is besloten
om, na een evaluatie van de inkoopprijzen van het bier, van leverancier te veranderen. De huidige bleek het bier voor een veel interessantere prijs te kunnen leveren dan degene waar we afscheid van
hebben genomen. Het bestuur was daar, na een heel klein emotioneel moment, heel snel overheen.
De grootste financiële verlichting kwam uiteraard op het conto van
de nieuwe subsidie van de gemeente Brielle. Met dat bedrag kan de
zogeheten molensteen om de nek van de vereniging, de erfpacht,
bijna volledig van worden betaald. Dat dit de vereniging veel lucht
geeft zal u dan ook niet verbazen.
Tijdens de ALV hebben de leden de penningmeester groen licht gegeven om de nog resterende hypotheek in 1 keer af te lossen. Dat
zou een kleine inbreuk op onze liquiditeit geven maar dat stond niet
in de verhouding tot de lasten die daarmee bespaard zouden blijven.
Het is dan ook een mooi gegeven te kunnen stellen dat we als vereniging "schuldenvrij" zijn. Ik wil daarbij opmerken dat dit niet alleen
de verdiensten zijn van het huidige bestuur maar zeker ook van het
voorgaande bestuur.
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OP DE PENNING…… (vervolg)

Een grote domper was natuurlijk de (zoveelste) inbraak
in ons clubgebouw. Hoewel we verzekerd zijn kost het
altijd weer geld. Aanpassingen aan het pand zijn het
gevolg. Het rolluik zal vervangen worden door een metalen rolluik. Na de realisatie hiervan is het onze mening dat, in combinatie met eerdere aanpassingen, het niet meer
mogelijk is om binnen te komen door proletariërs, profiteurs en andere minkukels.
Sportief gezien is het jammer dat het 1e team zich niet heeft weten
te handhaven in de 3e divisie. Het team heeft ongetwijfeld te lijden
gehad onder het feit dat "kopman" Blok te kennen heeft gegeven te
willen stoppen met het spelen van competitie op zaterdag. W ij, en
waarschijnlijk ook vele tegenstanders, zullen zijn altijd positieve,
teamopbouwende en inspirerende kritieken gaan missen.
Daarnaast is de (vermeende ?) blessure van onze lepelaar ook van
invloed geweest op de teamprestaties. Hoeveel tegenstanders zijn
niet horendol geworden van zijn onnavolgbare onorthodoxe spel ?
Inderdaad, heel veel. Uitgaande van zijn eigen uitspraken aan het
begin van het seizoen (hij zou wel eventjes een procent of 60 gaan
spelen) moeten we constateren dat we die punten ook node gemist
hebben. Maar zoals een oud gezegde luidt: Volgend seizoen nieuwe
ronde nieuwe kansen. Voorlopig is het 1e team in het komende seizoen op vrijdagavond te bewonderen. Om het ingrediënt gezelligheid te verhogen gaan we samen met team 2 spelen op deze vrijdagen.
Als dat niet lachen wordt !!!!!
Rest mij nog iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2017 toe te
wensen.
Martin.
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dinsdag 3 januari
dinsdag 10 januari
vrijdag 13 januari
zaterdag 14 januari
zaterdag 21 januari
week van maandag 23 januari
woensdag 25 januari
woensdag 22 februari
zat. 25 februari t/m zon.5 maart
vrijdag 17 maart

Nieuwjaarsreceptie
Clubkampioenschappen (eigen klasse)
Clubkampioenschappen (open klasse)
Vloer clubhuis verven
Schoonmaakdag
Start voorjaarscompetitie
Vergadering Bestuur + Commissies
A(lgemene) L(eden) V(ergadering)
Voorjaarsvakantie
Kopijdatum Mepper

Te koop!
Kerstversiering grote tas vol, nieuwwaarde boven € 100 nu voor € 35
Voor info: Marijke Huisman 06-20740854
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Van de Wedstrijdsecretaris…..
Weer een seizoen voorbij en ik kan zeggen dat het niet zo best is gegaan
voor wat teams, zoals voor het eerste team gedegradeerd uit de derde divisie, het 3 e team gedegradeerd uit de 2 e klasse, het 5 e team gedegradeerd uit
de 3 e klasse, het 3 e duo team gedegradeerd uit de 4e klasse en 5 e duo team
geëindigd op de laatste plaats. Helaas geen kampioenen wel bijna zoals
Duo team 6, prima prestatie. Hierbij de eindstanden van de najaarscompetitie 2016.
TEAM 1 3e DIVISIE
Red Stars 2
Salamanders 2
Renata 1
Megacles 1
Rijnsoever 1
De Sprint 1

F
10-62
10-58
10-53
10-51
10-38
10-38

TEAM 2e klasse E
Xerxes 1
10-61
De Sprint 2
10-55
TOG 1
10-54
Tavenu 1
10-52
Combat 1
10-39
Twenty-One Up 2
10-27*
*10 punten in mindering

TEAM 3 2e kl. Poule E
Overschie 1
10-68
Het Centrum 1
10-68
Pitt ´75 1
10-55
Taverzo 8
10-47
Dordrecht 2
10-33
De Sprint 3
10-31

TEAM 4 3 e kl. Poule B
Sliedrecht Sport 1 10-72
De Sprint 4
10-64
NTTC 2
10-63
DHC 5
10-45
Overschie 2
10-29
De Treffers (M) 2
10-27

TEAM 5 3e kl. Poule A
Alexandria ´66 8
10-78
TOG 2
10-73
TTVA 1
10-55
De Treffers (M) 1
10-44
De Sprint 5
10-28
Phoenix 3
10-22

TEAM 6 en 7 6e kl.
Xerxes 6
De Sprint 7
Sorry 2
De Sprint 6
Alexandria ´66 16
Hagero 1

DUO
TEAM 1 Hfd.kl Poule E
Smash (M) 1
10-37
De Sprint 1
10-34
Taverzo 1
10-31
Vriendenschaar 1
10-27
TTVN Nieuwkoop 1 10-17
Tavenu 1
10-4

TEAM 2 2 e kl. Poule F
Dordrecht 3
10-34
De Sprint 2
10-31
De Treffers (M) 3
10-31
Tavenu 2
10-24
Alexandria ´66 6
10-18
Hellevoets Eff.2
10-12

TEAM 3 4 e kl. Poule H
Drivers 1
10-33
Korendijk 3
10-32
Taveri 4
10-30
Oude Tonge
10-20
Dordrecht 10
10-19
De Sprint 3
10-16

TEAM 4 5e kl. Poule G
Tavenu 6
8-31
De Sprint 4
8-25
Scyedam 8
8-19
Hellevoets Eff. 5
8-16
Smashing Maasl.3
8-9

Poule A
10-57
10-55
10-54
10-54
10-53
10-27
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Van de Wedstrijdsecretaris…..(vervolg)
TEAM 5 6e kl. Poule M
Shot ´65 5
10-37
Sorry 7
10-31
Merwestad 5
10-30
Nileta 2
10-24
Drivers 2
10-19
De Sprint 5
10-9

TEAM 6 6e kl. Poule F
Merwestad 6
10-38
De Sprint 6
10-37
De Beer 3
10-24*
Tavenu 8
10-24
Alexandria ´66 17 10-13
NTTC 5
10-9
* 5 punten in mindering

Tussen de laatste wedstrijd en het indienen van de nieuwe competitie voorjaar 2017 zaten er maar een paar dagen dat was te weinig om tot een goed
overleg te komen, daarom is er maar weinig veranderd aan de nieuwe indeling voorjaar 2017.
Team 1 Vrijdag Hoofdklasse
Dennis Blok, Sacha Ykema, Martijn Bekker, Martin Lankair, Demelsa Basie.
Team 2 Vrijdag 1 e klasse
Rachid Ahmed, Aad de Sousa, Nick Landman
Team 3 Vrijdag 3 e klasse
Andre Landman, Erik Niggebrugge, Maarten van Loon, Mike Landman,
Dustin Eier.
Team 4 Vrijdag 3 e klasse
Pieter Heindijk, Jan van de Velde, Peter Theenaart,
Team 5 Vrijdag 4 e klasse
Norbert Govers, Mark van Ruiven, Laura Visser, Bas Visser.
Team 6 Vrijdag 6 e klasse
Hennie Vervat, Bart van der Reijden, Willem Hillenaar, Aad van Loon,
Wim Nagtegaal.
Team 7 Dinsdag 6 e klasse
Theo van de Hurk, Kees Pijl, Ger van Ruiven, Herman Theenaart,
Cees van Doorn
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Van de Wedstrijdsecretaris…..(vervolg)
Duo
Team 1 Dinsdag Hoofdklasse
Martin Lankair, Dennis Blok, Sacha Ykema, Demelsa Basie, Martijn Bekker.
Team 2 Dinsdag 1 klasse
Andre Landman, Erik Niggebrugge, Jan van de Velde, Dustin Eier,
Wesley van de Hurk, Nick Landman, Laura Visser.
Team 3 Vrijdag 5 e klasse
Rob van de Horst, Tim van Loon, Daan van Geest.
Team 4 Dinsdag 5 e klasse
Erik Rijpsma, Otto Rijpsma,
Team 5 Vrijdag 6 e klasse
Theo van de Hurk, Ger van Ruiven, Kees Pijl,
Team 6 Vrijdag 6 e klasse
Cees van Doorn, Wim Nagtegaal, Henny Vervat, Bart van der Reijden, Aad
van Loon, Willem Hillenaar.

Prettige Feestdagen en een Sportief en gezond 2017.
Wedstrijdsecretaris
Peter Theenaart
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Machine Care BV
De Hoefse Weg 13b
5512 CH Vessem
T 0497-383992 / eF 084-7551029
E machine-care@techno-center.nl
W www.machine-care.nl

Machine Care neemt de zorg voor uw machinepark van u over:
voor conventionele of computergestuurde metaalbewerkingsmachines verzorgt Machine Care onderhoud (ook preventief), revisie, reparatie, herstel van geometrie en
retrofit.
Inventarisatie van de staat van onderhoud en passende vervolgacties. Alles met heldere rapportage en degelijk advies.
Machine Care beschikt ondermeer over 6D lasapparatuur, ballbar inspectie en elektronische meting van de gereedschapaantrekkracht.
En vakmanschap ….
Met Machine Care wordt stilstand van uw machine een zaak van plannen, in
plaats van angstig afwachten!

SPORT EUROPE
PETER DE JONG
06-83655543

peterdejongnl@hotmail.com

tafeltennisartikelen
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Nieuw sleutelsysteem
Binnenkort wordt ons sleutelsysteem vervangen voor
een elektronisch sleutelsysteem. Dit systeem biedt
meerdere voordelen ten opzichte van ons huidige systeem. Na een uitgebreid offertetraject is er besloten om
te kiezen voor de oplossing van EVVA. Dit systeem voldoet aan al onze eisen en heeft een gunstige prijs/
kwaliteit verhouding.
Voordelen

De sleutel staat op naam geregistreerd.

Bij verlies of diefstal kan de sleutel uit het systeem verwijderd
worden.

Sleutels kunnen geprogrammeerd worden voor toegang op bepaalde dagen/tijden.

Sloten kunnen uitgelezen worden op wie en wanneer er binnen
is geweest.

Het systeem is uit te breiden tot duizenden gebruikers en sloten.
Implementatie
Fase 1: Offertetraject en aanbesteding: Afgerond, de onderdelen
zijn binnen.
Fase 2: Huidige sleutelhouders voorzien van sleutel:
Uitgifte medio december 2016.
Fase 3: Alle barmedewerkers voorzien van sleutel:
Uitgifte begin 2017.
Werking
Als de elektronische sleutel (tag) voor de knopcilinder gehouden
wordt, zal deze even groen oplichten. De cilinder is nu geschakeld
en kan van slot (of op slot) gedraaid worden. Voor de deuren is er
een tijdsinterval van 5 seconden. (Het rolluik heeft een interval van
40 seconden). Na deze tijd geeft de cilinder een rood licht en is niet
meer geschakeld. Nu kan de cilinder wel gedraaid worden, maar zal
het slot niet meedraaien. Mocht het niet gelukt zijn binnen deze tijd,
dan de tag gewoon nogmaals voor de cilinder houden.
Het slot kan aan de binnenkant van de deur altijd bediend worden
zonder tag!
Er zullen sloten geplaatst worden op de hoofdingang, de sleutelschakelaar van het (nieuwe) rolluik en op de toegang tot de bijkeuken via de voorhal.
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Nieuw sleutelsysteem (vervolg)

Gebruikregels



Sleutelhouder dient zich te houden aan de geldende regels en
veiligheidsvoorschriften binnen de vereniging.



Het is sleutelhouder verboden om een kopie van de sleutel te
(laten) maken, of uit te lenen aan derden zonder toestemming
van het dagelijks bestuur.



Sleutelhouder is verantwoordelijk voor alle schade ontstaan
door misbruik van de sleutel.



Sleutelhouder dient diefstal of verlies van de sleutel direct te
melden bij het bestuur/commissie. Voor een vermiste/
vervangende sleutel wordt €. 10,- in rekening gebracht.



Sleutelhouder levert de sleutel per ommegaande in wanneer
hiertoe wordt verzocht.



Bij einde dienstverband/lidmaatschap/overeenkomst levert
sleutelhouder de sleutel uiterlijk op de laatste werkdag in.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die bij mij kwijt.
Mark van Ruiven

Hallo allemaal
Even een update van mij (Daan).
Zoals jullie weten heb ik in het ziekenhuis gelegen en wil ik via dit
medium iedereen bedanken die mij een kaart of bericht gestuurd
heeft en of op bezoek geweest is.
Voorlopig echter zullen jullie het nog een poosje zonder mij moeten
want ik ben nog niet beter. Dus maak ik maar gelijk gebruik van de
mogelijkheid om jullie allemaal prettige feestdagen en een zalig uiteinde te wensen.
Tot volgend jaar
Daan
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Waarom Kees van Dijk Tweewielers?
- Meeste modellen, maten en uitvoeringen uit voorraad leverbaar
- Eigen werkplaats met vakkundig personeel
- Tussenpersoon (brom)fiets verzekeringen
- Aangesloten bij de BOVAG
- RDW erkend
- Leenfiets bij reparatie *
- Ruime keuze aan accessoires, kleding, schoenen, helmen, et cetera
- Nazorg voor uw tweewieler
Kortom, van aanschaf tot nazorg, wij staan voor u klaar. Wij zijn dan ook niet
voor niets de tweewielerspecialist van Voorne Putten en omstreken!

Lifestyle vitage brocante trendy

Www.leeef.nu

info@leeef.nu

Mylene Bakker
Korteweg 22
3223BK Nieuwenhoorn
06-48933905

0181-322255
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30 JAAR AAN DE RIK.
Ja, beste Sprinters, er is weinig ruchtbaarheid aan gegeven, maar het is
toch echt zo. 30 Jaar aan de Rik, 22B.
Vanaf begin 1984/1985, dus toen we nog met onze hoofdvestiging in het
Dorpshuis in Vierpolders zaten, hebben we al uitgekeken of er mogelijkheden waren om een eigen home te verwezenlijken; op welke manier dan
ook. Destijds huurden we de donderdagavond in het Dorpshuis, op zaterdag het Groene Kruis gebouwtje voor de competitie jeugd en verder nog
enkele uren in de Brigitteschool in Den Briel. Het was dus een gespleten
vereniging in de zin, dat we op diverse plaatsen opereerden. Tevens lagen
we in de zomermaanden plat; dan was het Dorpshuis gesloten en de beheerder ( het echtpaar Lugtenburg; voor de intimi Piet en Francien ) was
dan op vakantie. Na hier en daar de nek te hebben uitgestoken, viel ons
oog op een stukje grond tussen wat we toen noemden het PTT-gebouw en
het kantoor van het Waterschap Brielse Dijkring. Ik weet echt niet meer
hoe destijds de onderhandelingen met de Gemeente Brielle zijn verlopen,
maar we konden een optie krijgen op een erfpacht voor tig-jaren.
Het moeilijkste gedeelte kwam nu verder om de hoek kijken; we waren
weliswaar een vereniging met over de honderd leden, waaronder toen ook
veel en succesvolle jeugd, maar de petunia om een eigen tafeltennishal te
kunnen financieren was natuurlijk ook geen eenvoudige zaak. Ikzelf was in
1983 afgezwaaid als voorzitter en nu als penningmeester zat ik middenin
deze nog onvoorspelbare zaak.
We hadden destijds een goede sponsor; dat was de Sprint van de Feijenoordkade in Rotterdam, welbekend van al die servicestations. Als er een
nieuw lid zich aanmeldde, dan gaf ik aan die nieuwkomer een pasje, waarmee hij of zij 10% korting kreeg op nieuwe banden, met uitzondering van
Michelin; dat was 5%. Het was overigens een onderdeel van het grote Intersprint, de internationale bandengroothandel, destijds gevestigd te Strijen. Dat was dus de eerste partij waarmee we wilden praten. Dus gingen
Voorzitter Jan van Raaij en ik op een bewuste avond (Jan reed) naar de
grote nieuwe villa van Job van Vliet, onze sponsor, aan de Walinxweg in
Rockanje. Daar zijn we hartelijk ontvangen en die avond heeft naar mijn
mening wel de beslissing gebracht om het hele verhaal van een eigen onderkomen te kunnen onderbouwen naar onze achterban.. De hoofdboekhouder, Kees Geldof was ook aanwezig en er was een frequent telefooncontact met de accountant en het verliep voor ons zodanig gunstig, dat we
met een toezegging van Dfl. 50.000,00, niet geheel okselfris ( ikzelf ), heel
laat huiswaarts konden keren.
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30 JAAR AAN DE RIK. (vervolg)
Nu begon pas het eigenlijke werk. Ik ben een ontwerptekening gestart, met
2 varianten ( zitten nog in ons archief ) en we hebben een informele bouwcommissie gevormd, waarbij Pieter Heijndijk het bouwkundige - en betonwerk voor zijn rekening nam. Pieter heeft zich hier intensief mee bezig
gehouden; berekeningen en voorstellen gemaakt en later nog een uitgebreid evaluatieverslag geschreven. Jan deed alle regel - en praatwerk. Ik
zou een oogje houden op het staalbouwkundig deel, wat later niet echt
nodig bleek, omdat er uiteindelijk een standaardkonstruktie is neergezet.
Verdere leden, die zich in het begin hebben ingezet om de eerste plannen
gestalte te geven waren: Dirk Heijndijk, Gerrit van Tricht, Pieter Bakkenes
en als notulist, Eric van Beek. Na diverse akties ( obligaties ) en toegezegde subsidies ( Botlek Belangen ), zijn we uiteindelijk uitgekomen op een
bedrag van Dfl. 125.000,00, die we konden inbrengen zonder hypotheek.
Na berekening konden we ons een hypotheek veroorloven van Dfl.
275.000,00, waarbij dient aangemerkt, dat een deel verstrekt werd met
Gemeentegarantie, een deel met de garantie van het Waarborgfonds van
de Nederlandse Sportfederatie en een deel zonder garantie van de Rabobank Brielle. Er is ook natuurlijk over de vloer nagedacht. Destijds kostte
een sportvloer zoals in sporthallen zo ’n Dfl. 60,00 per m² en die moest je
laten aanbrengen. Dat was dus wel erg veel geld voor een hal van 18 x
32m². Echter bij de ttv Venray hadden ze een vloer zoals wij die nu ook
hebben en die zelf kon worden aangebracht. Of deze vloer tegen een
stootje zou kunnen was nog de vraag, maar na een bezoek aan de Houtrusthallen in Den Haag ( bestaan niet meer ) waren we overtuigd, want
daar reden ze er gewoon met heftrucks overheen.
Dit betekende dus een besteedbaar bedrag van 4 TON. Echter, de laagste
offerte, die wij binnenkregen was ruim Dfl. 60.000,00 hoger. Het kon wel
voor 4 ton, maar dan moest dit hogere bedrag wel met zelfwerkzaamheid
worden ingevuld. Dat zagen we niet zitten; dat was nog een flinke post en
je weet hoe dat kan gaan; je start met 20 man en na 2 weken ben je blij,
dat er nog 5 tijd hebben. Goede raad was duur; maar wel te verkrijgen. We
( Jan ) hebben ons probleem voorgelegd bij Job van Vliet en die heeft gezorgd, dat wij er uit zijn gekomen.
Zijn vaste bouwer van die grote
bandenhallen, de Gebr. v d Poel uit
Hardinxveld-Giessendam zijn met
ons weer uitgenodigd en Kees v d
Poel, heeft ons toen voorgesteld
het pand neer te zetten voor 4 ton,
als we zelf het verfwerk ter hand
wilden nemen. That was an offer,
we couldn’t refuse ! Op 25 april
1986 joeg Jan van Raaij, geassisteerd door Wethouder Jaap Vogel
( ook lid v d Sprint ) de eerste paal
de grond in.
24
Ttv de Sprint/DPD

30 JAAR AAN DE RIK. (vervolg)
Het werd een totaal van 74 houten palen met betonnen oplangers. en op 6
september 1986 kon de tafeltennishal aan de Rik feestelijk worden geopend. Het is een ASTRONhal uit Luxemburg. Behalve de spanten zijn alle
profielen van koudgewalst staal, gestraald, gemoffeld en een paar maal
gecoat. Jammer genoeg is de RAL-kleur van de beplating niet te achterhalen, zodat je een beetje moet gokken met verfreparaties.
In deze hele zaak vind ik, dat de opstelling van Job van Vliet een zeer positieve uitwerking heeft gehad op de totstandkoming van de Tafeltennishal
aan de Rik, want geld is niet alles, maar soms moet je er toch genoeg van
hebben om verder te kunnen.
Cock van den Berg.
Bronnen: Eigen ( niet feilbare ) geheugen en technische gegevens aangeleverd door Pieter Heijndijk.
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Drogisterij parfumerie
Niggebrugge
Ruggeplein 6
3232 AH Brielle
Telefoon 0181 413190

Kerkstraat 8
3231 VG Brielle
Tel: 0181-412116
Fax: 0181-414858
info@cvdhoek.nl
http://www.cvdhoek.nl
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