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:

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

Bestuurslid:

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

Commissies:
Wedstrijdsecr. Sen: Peter Theenaart, tel. 0181-672830,
wedstrijdsecretarissenioren@ttv-de-sprint.nl

Toernooicommissie: Laura Visser, tel. 0181-414326,
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

Januari 2016, 43e jaargang, nummer 1
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Beste Mepper lezers,
Wegens een liesoperatie en de vakantie van ondergetekende is het
geen Kerstmepper, maar een nieuwjaarsmepper geworden.
Nu de feestdagen voorbij zijn, kunnen we ons weer opmaken voor het
tafeltennisseizoen en die start a.s. dinsdag met de traditionele nieuwjaarsreceptie.
In deze volle Mepper laat onze voorzitter en penningmeester zaken
aangaande de vereniging de revue passeren. Tekent de wedstrijdsecretaris de eindstand van de najaarscompetitie en de indeling van de
voorjaarscompettie op. Daarnaast een verslag van het 55+ team, het
Kerstklaverjassen en de schoonmaak- en klussendag. Cock heeft nog
wat “handel voor de Sprint” en mijmert over “Eindejaarsgeneuzel.
Allen dank voor de copy.
Voor actuele informatie verwijs ik jullie naar onze website ttv-desprint.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 een ieder een gezond en plezierig 2016 toe!
Tot de volgende Mepper!
Sacha.

KOPIJDATUM VOLGENDE MEPPER 14 MAART
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VAN ONDER DE

Beste lezers, de najaarscompetitie is afgelopen en de feestdagen
hebben hun aanvang genomen. Dat betekent dat we weer met frisse
moed aan een nieuw jaar gaan beginnen.
De najaarscompetitie heeft ons geen windeieren gelegd. De eerste
drie teams zijn kampioen geworden en we hebben geen degradanten.
Gezien de gezelligheid die ik doorgaans bespeur tijdens de trainingsavonden kan ik concluderen dat onze leden het sportieve nuttige met het aangename samenzijn goed kunnen verenigen. Ik ga ervan uit dat dit in het nieuwe jaar ook weer voortgezet gaat worden.
Non-celluloid bal
Het hoofdbestuur van de NTTB heeft beslist dat het spelen met de
non-celluloid (plastic) bal vanaf 01 januari 2016 voor iedereen verplicht is. Voor ons is dit niet echt schokkend nieuws, aangezien wij al
waren overgestapt. Gezien de resultaten durf ik te zeggen dat jullie al
helemaal gereed zijn voor de landelijke invoering van de non celluloid bal.
Sleuteldienst
Het systeem rond de sleuteldiensten zal veranderd gaan worden. Met
het huidige aantal vrijwilligers is het niet mogelijk om het rooster
goed rond te krijgen. Het bestuur beraadt zich op dit moment over
mogelijke alternatieven. Zodra hierover meer bekend is, zullen jullie
hiervan via de mail op de hoogte worden gesteld.
Diversen kort

Houd u ook onze website en facebookpagina in de gaten. Hier
worden regelmatig nieuwe stukjes op gepubliceerd.

De website van de NTTB afdeling W est is vernieuwd. De lay -out
is nu vergelijkbaar met de landelijke pagina.

Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op dinsdagavond 5 januari
2016 rond 20:00 uur.
Tot zover weer een greep uit de zaken die spelen. Verder wens ik
jullie een goed en gezond 2016 toe en tot de volgende Meppert, Mark
van Ruiven
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OP DE PENNING…...
Zo, de feestdagen zitten er op. Van alle goede voornemens is ondertussen
al 80% overboord gegooid en we gaan gewoon weer vrolijk verder met waar
we verleden jaar mee geëindigd zijn. Een korte terugblik op afgelopen
(boekhoudkundig) jaar leert ons dat we een prima jaar hebben gedraaid.
Een opmerkelijk feit wat de penningmeester erg verheugt is dat iedereen
zijn of haar contributie heeft betaald, m.a.w. we hebben geen dubieuze debiteuren. De penningmeester spreekt dan ook zijn verwachting uit dat dat dit
jaar niet anders zal zijn. Kijk deze dagen goed naar je email want de langverwachte factuur met alle geldelijke bijdragen voor de Sprint dan wel de
NTTB zal binnenkort weer op digitale wijze uw huishouden bereiken. De
penningmeester verzoekt u (wellicht overbodig) deze factuur zo spoedig mogelijk te betalen zodat wij als vereniging de beschikking hebben over de
broodnodige geldelijke middelen voor het komende jaar en tevens moet de
penningmeester in februari skiën. Al met al zullen op de Algemene Ledenvergadering alle financiële beslommeringen van het afgelopen jaar aan u
gepresenteerd worden.
Een sportief hoogtepunt is de promotie van het 1e team naar de 3e divisie.
Tijdens de finale van de play-offs van de hoofdklasse werd Taverzo eenvoudig opzij gezet in Gouda. Hierna hebben de kampioenen en aanhang zich
vorstelijk laten bedienen bij Oriental Fusion te Brielle en hebben ze zich
daarna in het feestgedruis gestort tijdens de inmiddels traditionele feestavond ter afsluiting van het seizoen. Die avond werden ook de overige kampioenen gehuldigd en in het zonnetje gezet. De muzikale omlijsting was
weer in de prima handen van Ron, Bo en Dave, bij allen bekend als
“Midnight Temptation”. Een ander hoogtepunt was het kratje Jupiler dat door
ons lid Martijn Bekker na een verloren weddenschap (hoogmoed komt voor
de val) aan de penningmeester werd overhandigd. Het zal u niet verbazen
dat dit de penningmeester bijzonder goed gesmaakt heeft.

Ook weer ouderwets gezellig was het Kerstklaverjassen. Voor slechts € 6,00
kon er 3 ronden gespeeld worden en was er voor iedereen een prijs. Hulde
aan Marian en Cora die dit weer mogelijk hebben gemaakt. In het kader van
de kerstgedachte en het motto van Pierre de Coubertin (meedoen is belangrijker dan winnen) heeft de penningmeester de eer aan anderen gelaten en
zich bescheiden opgesteld met als resultaat een 18e plaats. Jan, Laura en
Mark, gefeliciteerd met de 1e respectievelijk 2e en 3e plaats.
De penningmeester wenst u allen een zeer plezierig Nieuwjaar in vooral een
goede gezondheid
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Nieuw competitieshirt
Afgelopen seizoen heeft Ttv de Sprint gekozen voor een nieuw shirt.
De aanleiding hiervoor was de wereldwijde rebranding van onze
hoofdsponsor DPD. In een kleine commissie is er gekozen voor het
mooie shirt Andro Mago. Met dank aan onze hoofdsponsor zijn inmiddels alle oude shirts vervangen en loopt iedereen er weer netjes
bij.
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Tafeltennisvereniging De Sprint huldigt haar kampioenen
De Najaarscompetitie 2015 is afgelopen maand tot een einde gekomen. De eerste drie teams van de vereniging zijn hierbij kampioen
geworden en dit is niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van
de vereniging. Ook de rest van de teams hebben het goed gedaan.
Van de dertien teams zijn er vijf geëindigd op de derde plaats, twee
op de tweede plaats, en er zijn drie teams die het kampioenschap
mogen vieren.
Team 1 deed dit in de Hoofdklasse en gaan volgend seizoen weer de
landelijke competitie in. Team 2 behaalde de eerste plaats in de eerste klasse en volgen team 1 op in de Hoofdklasse. Team 3 gaat eindelijk de felbegeerde tweede klasse in. Daarnaast zijn er geen teams
die degraderen.
Voor Duo team 3 was deze competitie wel wat zuur. Zij haalde evenveel punten als de nummer één in hun poule, maar moesten het op
onderling resultaat afleggen en genoegen nemen met de tweede
plaats. De kampioenteams zijn onlangs tijdens de jaarlijkse feestavond in het kader van de seizoensafsluiting feestelijk gehuldigd.
De volledige uitslag: T1 Hoofdkl: 1e ; T2 1 ekl: 1 e ; T3 3 ekl: 1 e ; T4 3 ekl:
3 e ; T5 3 ekl: 4 e ; T6 6 ekl: 2 e ; T7 6 ekl: 3 e ; D1 Hoofdkl: 4 e ; D2 3 ekl: 3 e; D3
5 ekl: 2 e ; D4 5 ekl: 3 e ; D5 6 ekl: 5 e; D6 6 ekl: 3 e .
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Van de Wedstrijdsecretaris…..
Alle strijd is weer gestreden, en kunnen we de balans op maken. Deze competitie waren naar mijn mening veel te veel wijzigingen in het speelprogramma. We hebben drie teams die kampioen zijn geworden, en wel de bovenste
3 teams 1,2 en 3 zijn kampioen geworden wat volgens mij de eerste keer is
dat dit is gebeurd. Van harte gefeliciteerd, Helaas is ons 3e team in de duo
net geen kampioen geworden, jammer.
Hierbij de eindstanden van de najaarscompetitie 2015.
TEAM 1 hfdkl. poule A
De Sprint 1
7-59
Taverzo 2
7-39
Taveri 1
7-39
HTTV-070 1
7-37
Alexandria ’66 3
7-36
Vriendenschaar 3 7-31
Pecos 3
7-27
Scyedam 4
7-12

TEAM 1 hfdkl.A1
Taverzo 2
De Sprint 1
HTTV-070 1
Taveri 1

TEAM 2 1 e kl. Poule D
De Sprint 2
10-71
TOG 1
10-56
Alexandria ’66 8
10-48
Drivers 2
10-45
Tavenu 1
10-45
Shot ’65 3
10-35

TEAM 3 3 e kl. Poule A
De Sprint 3
10-61
TOG 2
9-51
Xerxes 3
10-51
Het Centrum 2
10-46
TOGB 5
10-43
De Treffers(M) 2
9-28*

TEAM 4 3e kl. Poule B
NN Rotterdam 1
10-69
TOGB 1
10-61
De Sprint 4
10-57
Alexandria ’66 8
10-56
DHC 6
10-39
PITT ’75 3
10-18

TEAM 5 3e kl. Poule C
Alexandria ’66 7 10-81
FVT 4
10-76
Phoenix 2
10-56
De Sprint 5
10-35
TOGB 2
10-34
Xerxes 4
10-18

TEAM 6 6e kl. Poule B
Tavenu 4
8-53
De Sprint 6
8-48
Hagero 1
8-40
Xerxes 6
8-31
Alexandria ’66 15
8-27

TEAM 7 6e kl. Poule A
Combat 6
8-58
Scyedam 8
8-53
De Sprint 7
8-40
Sorry 2
8-24
Alexandria ’66 14 8-24

2-14
2-12
2- 8
2- 6

FINALE HOOFDKLASSE
De Sprint 1 – Taverzo 2 6-4
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Van de Wedstrijdsecretaris…..(vervolg)

DUO
TEAM 1 Hfd.kl Poule B
Vriendenschaar 1 10-38
Scyedam 1
10-34
Shot ’65 1
10-31
De Sprint 1
10-28
Taverzo 2
10-10
Taveri 1
10- 9

TEAM 2 1 e kl. Poule D
Vriendenschaar 3 10-44
Papendrecht 1
10-44
De Sprint 2
10-22
Dordrecht 3
10-18
Docos 1
10-14
TOG 1
10-12

TEAM 3 5 e kl. Poule B
Oude Tonge 1
10-33
De Sprint 3
10-33
FVT 6
10-32
Smashing ’86 3
10-20
Scyeam 7
10-14

TEAM 4 5e kl. Poule A
Sorry 6
10-35
Oude Tonge 2
10-31
De Sprint 4
10-27
Tavenu 6
10-20
Serve ’71 4
10-13

TEAM 5 6e kl. Poule F
Sorry 8
10-36
Dordrecht 12
10-32
FVT 7
10-30
Alexandria ’66 17 10-19
De Sprint 5
10-17

TEAM 6 6e kl. Poule G
Alexandria ’66 15 8-30
Twenty-one UP 5
8-30
De Sprint 6
8-21
Alexandria ’66 18
8-16
Scyedam 9
8-3

Tussen de laatste wedstrijd en het indienen van de nieuwe competitie voorjaar 2016 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 2016.
Team 1 zaterdag 3 e Divisie
Dennis Blok, Sacha Ykema, Martijn Bekker en Demelsa Basie.
Team 2 Vrijdag Hoofdklasse
Rachid Ahmed, Aad de Sousa, Nick Landman, Martin Lankair.
Team 3 Vrijdag 2 e klasse
Pieter Heindijk, Jan van de Velde, Peter Theenaart, Daniel Kushnir.
Team 4 Vrijdag 3 e klasse
Andre Landman, Erik Niggebrugge, Maarten van Loon, Mike Landman, Mark
van de Wissel, Wesley van de Hurk.
Team 5 Vrijdag 3 e klasse
Norbert Govers, Mark van Ruiven, Laura Visser, Dustin Eier, Bas VisserTeam 6 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)

Team 7 Vrijdag 6 e klasse
Gerrit van Tricht, Hennie Vervat, Bart van der Reijden, Willem Hillenaar, Aad
van Loon.
Duo
Team 1 Dinsdag Hoofdklasse
Martin Lankair, Wesley van de Hurk, Dennis Blok, Sacha Ykema, Demelsa
Basie, Martijn Bekker.
Team 2 Dinsdag 1 klasse
Andre Landman, Erik Niggebrugge, Jan van de Velde, Daniel Kushnir.
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, Herman Theenaart.
Team 6 Vrijdag 6 e klasse
Cees van Doorn, Wim Nagtegaal, Henny Vervat, Bart van der Reijden, Aad
van Loon.

Prettige Feestdagen en een Sportief en gezond 2016
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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Verslag schoonmaak- en klussendag 12 december 2015
Op zaterdag 12 december hebben een groot aantal vrijwilligers, de broodnodige schoonmaakklussen verricht tijdens de door de barcommissie georganiseerde ‘’jaarlijkse’’ schoonmaakdag.
Tegelijkertijd was het Sprint klusteam ook druk bezig met een aantal noodzakelijk werkzaamheden.
Wat zeker opviel in positieve zin was het aantal leden dat zich op deze zaterdag rond een uur of 1 melde op de Rik. Door wat misverstanden bij de
aankondiging, stonden sommigen al op 12.00 op de stoep, excuses hiervoor.
Maar goed, Cock, Leen, Julija, Laura, Marianne, Cora, Dennis, Nina, Sacha,
Wim, Mark, Jan, Norbert, Peter, Arthur, Klaas (geen lid !), Mark en Andre
stonden klaar om de zorgvuldig geplande en geselecteerde schoonmaakklussen op te pakken. Tegelijkertijd waren Pieter, Theo en Daan al druk aan
de slag om een aantal klussen uit te voeren waarbij een deel van de schoonmakers als hulpklusser aan de slag kon.
Zo zijn er door het gecombineerde klus- en schoonmaakteam de volgende
werkzaamheden uitgevoerd: het schoonmaken van de dakgoten, het plaatsen van een nieuw plafond in de cv ruimte, het plaatsen van zeepdispensers
in de toiletten en in de keuken, het plaatsen van een nieuw tafelblad op tafel
3, weghalen spinrag, balletjes etc. hoog in de zaal, opruimen achter het gordijn, opruimen restanten feestavond, wassen ramen kantine aan de binnenen buitenkant, wassen ramen aan de buitenkant van het gebouw, alle overbodige spullen (barkrukken, oude reclameborden) uit de dameskleedkamer
naar zolder verplaatst, alle glazen achter de bar gespoeld en gepoetst, de
bijkeuken opgeruimd en schoongemaakt en dan de keuken, hier is bijna
niets op zijn plaats gebleven, de vriezer is ontdooid en schoongemaakt, de
grote koelkast is schoongemaakt, de vloer onder en achter de koelingen is
schoongemaakt (jekkes...), de afzuiging is schoongemaakt, het vet is vervangen, de plaat is gepoetst en de frituur is op een hellend vlak gezet. En
dan ben ik waarschijnlijk nog wel wat vergeten.
Als je het aantal leden dat aanwezig was afzet tegen het totaal aantal leden
dan is ongeveer 1/3 van het aantal leden bereid (een deel van) hun zaterdag
op te offeren voor de vereniging. Iets waar het bestuur enorm blij mee is en
we willen dan ook iedereen heel erg bedanken voor zijn of haar bijdrage.
Het gebouw is er een stuk mooier en vooral schoner op geworden!
Tegelijkertijd, merk je dan ook dat het hebben en onderhouden van een eigen gebouw geen sinecure is en dat een groot deel van deze werkzaamheden onzichtbaar blijven totdat ze niet meer gedaan worden. Een groot deel
van de uitgevoerde werkzaamheden komt helaas jaarlijks of meer jaarlijks
terug. Daarom zullen wij als bestuur ook het komende jaar weer een beroep
op de leden doen om de handen uit te mouwen te steken. Maar voor nu kunnen we allemaal genieten van onze mooie opgepoetste accommodatie!
Namens het bestuur
De secretaris en parttime schoonmaakplanner
Andre Landman
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Handel voor de Sprint.
Tafeltennistafels vind je te kust en te keur en in alle prijsklassen. Je ziet ook
veel blauwe dekvlakken i.p.v. groene. Dat kan allemaal in (nog net) 2015.
Onlangs zag ik nog een tafel, die als je de speelvlakken opklapte, de netposten naar binnen kantelden en zo tussen de bladen verdwenen. Bij terugklappen kwamen de netposten ook weer omhoog. Verrekte handig. Ook de
vorm hoeft niet zo nodig meer traditioneel te zijn. Nou
heb ik het wel even over buitentafels, die weer en wind
kunnen doorstaan. Wat dacht je van een ronde buitentafel? Ik zie u al met het hoofd schudden, zo van ja
hoor, het is nog lang geen 1 april. Nee, serieus, ze zijn
gewoon te koop, maar worden meestal geleverd aan
campings en speeltuinen. Maar toch! Ik kon pas nog
een gewone groene buitentafel kopen bij een loonbedrijf
aan de Langeweg in Zuidland. Voor een prikkie. Ik
moest ‘m echter wel zelf vertransporteren. Nou, ga er maar aanstaan: 1400
kg. Al moet ik zeggen, dat de twee ondersteuningen wel los te vervoeren
waren.
Waar ik zelf ook over verbaasd was, was dat ik een advertentie zag waarin een kartonnen ping-pongtafel werd
aangeboden. Je kon ‘m zo in elkaar zetten. Hij had wel
niet onze wedstrijdafmetingen, maar om kinderen te leren
ping pongen en balgevoel bij te brengen was het een ideaal ding voor € 69,95, vandaag besteld, morgen in huis.
Die echte betonnen tafels kosten al gauw tussen de € 800
en € 1200.
Op het RockCola twee jaar
bal van zo’n 30
leerd. Wie zei

festival van Werchter in België had Coca
geleden een reuze ping pongbat met een
cm doorsnee op het festivalterrein geëtadat tafeltennis een kleine sport was?

Op het internet kwam ik een pannenonderzetter
tegen. Nou
en, zult u zeggen. Dat was potdosie gemaakt in
de vorm van
een batje. Gewoon gezaagd uit een plankje
beukenhout
en eenzijdig beplakt met een laagje kurk. Per
stuk moesten
ze zo’n € 25 opbrengen. Weer een brok handel
voor de
Sprint! In een van de vorige Meppers heb ik
jullie al laten
kennis maken met een trendy winkel in Berlijn,
die van batjes handspiegels maakte, tegen een vette prijs. Je moet zoiets eigenlijk
nooit goedkoop houden, anders denkt de geachte clientèle, dat het niks is.
Zo ziet u maar, het geld ligt op straat, maar je moet even de moeite nemen
om te bukken en het op te rapen.

Cock van den Berg.
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Kerstklaverjas 2015
Op zaterdag 19 december organiseerde de barcie, Marianne en Cora, weer
de jaarlijkse kerstklaverjas. Dit keer, tegen de gewoonte in op zaterdag
maar desondanks toch een goede opkomst van 20 deelnemers.
Op 5 tafels werd er fanatiek gestreden voor de spreekwoordelijke kerstkalkoen, dit keer in de vorm van tegoedbon van de plusslager en de vele andere prijzen. Dank aan Cock van den Berg en DA Niggebrugge voor het beschikbaar stellen van enkele prijzen.
Tussen de bedrijven door werd er natuurlijk weer gezorgd voor de nodige
hapjes en aan de tafels zelf liepen de temperaturen blijkbaar flink op en
moest er veel bluswater worden besteld.
Na 3 ronden hard werken, waren dan de resultaten bekend. Hierbij is zeker
opvallend dat een aantal jong geleerden tegen ieders (en ook hun eigen)
verwachting in, hoog op de ranglijst terecht zijn gekomen. Laura, Mark en
Tim goed gedaan en dus niet voor niets het hele jaar geoefend!
Helaas, voor hen dan, was dit niet genoeg om de top van de ranglijst in te
nemen, deze werd (daar is hij weer) in beslag genomen door Ome Jan van
de Velde. Jan kan dus de bronzen eikel een jaar lang tentoonstellen op de
schoorsteenmantel Naar verluidt poetst hij elke morgen deze trofee op, om
er dan onder het genot van een kopje thee, glimmend van trots, urenlang
naar te zitten kijken. Iedereen is bij deze dan ook uitgenodigd om een keer
bij Ome Jan op de thee te komen!
Prijzen voor de hoogste roem vielen in handen van Mark en Petra terwijl
Martin en Arie de (troost)prijs voor de laagste roem in ontvangst mochten
nemen. Goed gedaan allemaal.
Het bestuur bedankt de deelnemers voor hun enthousiaste deelname en bedankt Marianne en Cora voor hun inspanningen voor dit jaarlijkse Sprint
evenement. Volgend jaar hopelijk gewoon weer!
Voor de volledigheid en ter vermaak, bij deze de volledige einduitslag:
1. Ome Jan. 2. Laura. 3. Mark 4. Petra. 5. Theo 6. Tim 7. Aad 8. Dennis 9.
Wesley 10. Marcel 11. Harry 12. Mike 13. Huib 14. Monique 15. Nico 16.
Bob 17. Andre 18. Martin 19. Arie 20. Willem
Andre.
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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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55+ senioren op dinsdagmorgen
Aan het eind van het jaar maak je de balans op en kom je tot de conclusie dat we gezellig bezig zijn.
Iedereen speelt of als ze dat willen krijgen ze training.
Er komen nog steeds mensen bij, dit zijn soms leden die ondertussen met pensioen zijn.
Maar ook nieuwe die het vorig jaar in de krant hebben gelezen en nu
toch eens komen kijken en belangrijker ze blijven.
We zijn zelfs ver over de grens bekend, want een paar weken geleden stond er iemand uit Australië op me te wachten tot de deur open
ging.
Had daar op het wel bekende ‘’web’’ gezien dat er hier op dinsdagochtend getafeltennist wordt, dit was eenmalig maar wel gezellig.
Er staan momenteel 29 mensen op de lijst. De laatste weken zijn er
steeds rond de 20 mensen waar onder 5 vrouwen.
We hebben eigenlijk tafels te weinig maar met een paar dubbels lossen we dit wel op en we zetten er een tafel bij.
Nog een positief punt is dat we aan het eind van het jaar bij elkaar
ruim € 1700.—hebben overmaakt naar de penning meester.
Het 55 plus team.

dinsdag 5 januari
dinsdag 12 januari
vrijdag 15 januari
woensdag 20 januari
week van maandag 25 januari
woensdag 17 februari
zaterdag 20 t/m zondag 28 februari
maandag 14 maart

Nieuwjaarsreceptie
Clubkampioenschappen (eigen klasse)
Clubkampioenschappen (open klasse)
Vergadering Bestuur + Commissies
Start voorjaarscompetitie
A(lgemene) L(eden) V(ergadering)
Voorjaarsvakantie
Kopijdatum Mepper
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Eindejaars geneuzel.
We ping-pongen 2015 weer uit. Op naar de competitie met de nieuwe ballen;
niemand ontkomt er meer aan, hooguit de recreanten en de niet competitie
spelende jeugd. Ik heb wel gemerkt, dat als je een beschadigd balletje definitief uit zijn lijden verlost onder je schoenzool, dat hij dan spontaan in tientallen stukjes zich vermenigvuldigt, terwijl de oude bal er alleen maar verkreukeld onderuit komt. Maar enfin, de Bond heeft het zo beslist en dan heb
je je er bij neer te leggen. Dit alles voor het milieu en duurzaamheid. Wat
gaat er niet onder dit mom veranderen?
Nog even en 2016 klopt weer op de deur met de beste wensen en alle goede
voornemens, die voor de maand januari om is al weer in de ijskast zijn gezet.
Niettemin maakt het eerste team een grandioze start door weer in de 3e Divisie strijd te gaan leveren met Demelsa als vrouw, die haar mannetje staat.
Wat de resultaten zullen zijn weten we natuurlijk nog niet, maar dat het
spektakel zal geven dit voorjaar lijdt geen twijfel.
Verder heb ik nog enkele tips voor u, voor tijdens het uitbuiken na de Kerst.
Er staan 2 interessante filmpjes op YouTube. De eerste gaat over de basiskennis van het materiaal; over het “ waarom-je-een-zus-of-zo-batje “ moet
aanschaffen. Het 2 e gaat over de uitvoering van de basisslagen. Het wordt
uitgelegd door Elie Zainabudinova, in goed verstaanbaar Engels. Voor hen,
die daar toch moeite mee hebben, kan ik zeggen, dat de beelden wel voor
zich spreken. De titels van beide videos heten resp. PING-PONG PADDLE
INFORMATION en PING-PONG SHOT TECHNIQUES. Elie is coach van het

Gilbert Table Tennis Center. Deze filmpjes volgen elkaar op, zodat je niet
hoeft te switchen na het eerste filmpje. Blijf daarna ook nog kijken, want
hierna volgt een scala van fantastische rallies, uitgevoerd tijdens verschillende internationale kampioenschappen. Hierna zit u waarschijnlijk doodvermoeid achter uw beeldscherm en bent u toe aan een welverdiend wijntje,
borrel of een biertje en als u deze dag toch al flink hebt doorgehaald, dan
neemt u gewoon een lekkere ranja ( met een rietje ).
Cock van den Berg.
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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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Theo

van de Hurk

11

december

Arthur

van Gemert

19

december

Otto

Rijpsma

24

december

Wim

Nagtegaal

13

januari

Laura

Visser

18

januari

Rudi

de Jong

24

januari

Fely

Baral

27

januari

Tim

van Loon

27

januari

Dustin

Eier

30

januari

Mike

Landman

01

februari

Martijn

Bekker

03

februari

Dennis

Blok

03

februari

Cody

Rietdijk

03

februari

Kees

van Doorn

10

februari

Aad

van Loon

22

februari
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