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Van de voorzitter
Hier een berichtje ‚uit den vreemde‘. Van tafeltennissen komt de laatste tijd niet veel, vanwege
mijn werk voor Opel in Duitsland. ‘EE CO2 reductie’ luidt mijn opdracht, waarbij EE staat voor
electrics & electronics. Alleen al de naam van de opdracht stemt tot nadenken, waarom al die
heisa vanwege CO2?
CO2, of koolstofdioxide is een normaal bestanddeel van de lucht, maar door (onder andere) de
verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen en olie neemt de concentratie in de lucht
sterk toe. Nu zijn er wetenschappers die beweren dat door de CO2 concentratie het klimaat
verandert, de aarde warmt op doordat CO2 de warmte van de zon vasthoudt. Een tijd geleden
zag ik een indrukwekkende film van Al Gore over dit onderwerp, an inconvenient truth
genaamd. In de film laat men door middel van boringen in het poolijs zien dat de samenhang
tussen temperatuur en CO2 al duizenden jaren overduidelijk is.
Er zijn echter ook wetenschappers die beweren dat de relatie tussen CO2 en klimaat precies
omgekeerd is, dus als het warm wordt stijgt de CO2 concentratie, en niet andersom. Wanneer
je de CO2 en temperatuur grafieken over elkaar legt, dan blijkt dit inderdaad het geval. Dan heb
je nog wetenschappers, die beweren dat het klimaat op venus, mars, jupiter en de andere
planeten ook verandert, onder invloed van de zon. Je hebt wetenschappers die beweren dat
een ‘vleeseter’ met een fiets meer CO2 veroorzaakt dan een vegetarier met een Hummer. En
dan zijn er nog wetenschappers (en niet de minste) die beweren dat het klimaat een cyclisch
patroon heeft, waarbij na de korte opwarmingsperiode die we nu hebben een ijstijd gaat komen.
Om terug te komen op de vraag: waarom nu al die heisa, als de wetenschappers het nog niet
eens eens zijn? De autofabrikant zal het ‘worst’ zijn, die reageren op belastingmaatregelen en
Europese wetgeving, met andere woorden: geld.
Maar er is een goede reden de CO2 uitstoot van auto’s terug terug te dringen, of het nu warm of
koud wordt, of CO2 nu een rol speelt of niet. De ideale verbranding van een benzine of
dieselmotor ziet er zo uit: HC (brandstof) + O2 (zuurstof) = verbranding+ H2O (water) + CO2
(Kooldioxide). Dus, CO2 reductie wil zeggen minder brandstof verbruiken (HC), daar kom je niet
omheen. En over de voorraad olie die er nog is, en milieu rampen die we op de koop toe nemen
om het uit de grond te krijgen, daar zijn de ‘wetenschappers’ het met zijn allen wel over eens:
over een tijdje is het op!
Gelukkig is mijn inzet dus toch niet tevergeefs, als jullie dan nog een paar spaarlampen er in
draaien, dan komt het vast goed..
Groet,
Koos Leertouwer
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Nieuws rondom tafel, netje, batje en balletje
Agenda
Op de agenda staan het volgende vermeld
Vrijdag 17 december 2010
Introducee-toernooi
Dinsdag 21 december 2010
Normaal tafeltennis
Dinsdag 28 december 2010
Kerstvakantie, geen tafeltennis
Dinsdag 04 januari 2011
Normaal tafeltennis
Zaterdag 15 januari 2011
30e Scholentoernooi
Zondag 8 mei 2011
Wereldkampioenschap Tafeltennis in Rotterdam

Scholentoernooi

Op zaterdag 15 januari 2011 wordt alweer het 30e Scholentoernooi. Een lustrum wat de
organisatie niet ongemerkt voorbij zal laten gaan. Voor het slagen van het toernooi is de
organisatie op zoek naar vrijwilligers die hen een handje willen helpen. We denken daarbij aan
zaalwacht speelzaal, toezicht recreatie-zaal en natuurlijk tellers. Op het prikbord komt een lijstje
te hangen waar een ieder zich kan opgeven. Naast leden (jeugd- en senior) willen wij ook
ouders/partners van leden uitnodigen. Schroom niet en vul je/uw naam in op het overzicht.

Jeugd-ouder-toernooi
Op dinsdag 16 november 2010 is het jaarlijkse jeugd-ouder toernooi gehouden. De winnaars
van vorig jaar (dochter en vader Pfeiffer) wisten hun titel te prolongeren.
De volledige uitslag was:
1. Maureen Pfeiffer en Emil Pfeiffer
2. Jochem Verstegen en Sander Verstegen
3. Erica Leertouwer en Koos de Fokkert
4. Ragnar Groot Koerkamp en Ellen Groot Koerkamp
5. Jordy Pfeiffer en Karin Pfeiffer
6. Danique van Maurik en Adri van Maurik
7. Max van Zandwijk en Henk van Zandwijk
8. Kjell van Straaten en Mereke van Straaten
9. Henk Weijgertze en Erik Weijgertze
10. Simon Mus en Ton Mus
11. Selina van Maurik en Tom van Maurik
12. Thalia van Beuningen en Tom van Beuningen
13. Corbert Nagel en Dirk van Namen
14. Ruben Kaashoek en Jaco Kaashoek

Wereldkampioenschap tafeltennis
Op zondag 8 mei 2011 begint het Wereldkampioenschap Tafeltennis. Dit keer wordt het in
Nederland gehouden, namelijk in Rotterdam (Sportpaleis Ahoy’). In ieder geval een
mogelijkheid om spelers als Lie Ji, Li Jiao en Ma Lin en nog veel meer Chinezen, al dan niet
spelend voor China, in actie te zien.
Er is al een website (http://www.wktafeltennis.nl) waarop je de nodige informatie kan vinden.
Verderop in dit blad is een column overgenomen van deze website. Het is een grappig stukje en
de moeite van het lezen waard.
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NTTB-competitie
ASIO 1 senioren, 3e klasse H
Cor van Horssen, Koos Leertouwer, Adri van Maurik, Arie-Jan van Oosterum & Sander
Verstegen
07/09
17/09
21/09
09/10
14/10
19/10
26/10
05/11
19/11
23/11

ASIO 1
OTTC 2
ASIO 1
Stiphout 5
Een en Twintig 2
ASIO 1
ASIO 1
TTCV Herwaarden 6
Return Oss 1
ASIO 1

-

Een en Twintig 2
ASIO 1
TTCV Herwaarden 6
ASIO 1
ASIO 1
OTTC 2
Return Oss 1
ASIO 1
ASIO 1
Stiphout 5

Eindstand:
1. TTCV Herwaarden 6
2. Return Oss 1
3. OTTC 2
4. Stiphout 5
5. Een en Twintig 2
6. ASIO 1 (gedegradeerd)

4–6
7–3
3–7
7–3
3–7
1–9
5–5
9–1
8–2
2–8
10
10
10
10
10
10

75
54
52
50
38
31

ASIO 2 senioren, 6e klasse H
Emil Pfeiffer, Henk van Zandwijk, Jan van Zee, Karel van Zee
14/09
24/09
28/09
04/10
12/10
22/10
29/10
02/11
19/11
23/11

ASIO 2
OTTC 5
ASIO 2
HTTC H'waarden 2
ASIO 2
Vice Versa '64 2
Always Fair 3
ASIO 2
ROTAC '82 3
ASIO 2

-

Vice Versa '64 2
ASIO 2
ROTAC '82 3
ASIO 2
Always Fair 3
ASIO 2
ASIO 2
OTTC 5
ASIO 2
HTTC H'waarden 2

Eindstand:
1. Vice Versa '64 2
2. ROTAC '82 3
3. Always Fair 3
4. ASIO 2
5. HTTC H'waarden 2
6. OTTC 5

7–3
3–7
3–7
8–2
1–9
4–6
8–2
6–4
6–4
6–4
10
10
10
10
10
10

66
60
52
44
41
37

ASIO 3 senioren, 6e klasse G
Alfred Boet, Danny de Bree, Koos de Fokkert, Erwin Koek, Tom van Maurik, Gerard van Noord,
Kees van Schijndel, John Temminck
10/09
14/09

Hooghei 5
ASIO 3
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ASIO 3
Always Fair 4

7–3
3–7
4

22/09
01/10
12/10
22/10
02/11
16/11

Rally 3
OTTC 6
ASIO 3
Always Fair 4
ASIO 3
ASIO 3

-

ASIO 3
ASIO 3
Hooghei 5
ASIO 3
Rally 3
OTTC 6

Eindstand:
1. Always Fair 4
2. Rally 3
3. Hooghei 5
4. ASIO 3
5. OTTC 6

4–6
0 – 10
4–6
9–1
1–9
6–4
7
7
8
8
8

57
43
40
34
16

10 vragen aan jeugdlid
1.
Wat is je naam?
Kjell van Straaten. Ik heb de pen doorgekregen van Lorenzo
Klop, die daarvoor nog bedank!
2.
Op welke school en in welke groep zit je?
Ik ben 11 jaar en zit op de OBS Willem Alexander in Haaften,
groep 8 bij meester Niels
3.
Naast tafeltennis zijn mijn hobby’s of doe ik graag aan.
Ik computer graag en ik zit ook op tennis.
4.
Wat is je favoriete tafeltennisslag?
Maak me niet uit, vooral met effect is leuk
5.
Wat zou er volgens jou moeten veranderen aan de sport tafeltennis?
Ik vind het tafeltennis prima zo
6.
Mijn grootste tafeltennisflater is.
Heb ik niet.
7.
Wat eet je ’t liefst?
Chinees, babi pangang.
8.
Welk TV programma zie je het liefst?.
Wonder team.
9.
Waar heb je een hekel aan?
Aan slapen heb ik een hekel.
10.
Wie mag de volgende keer deze vragen beantwoorden
Ik geef de pen door aan Lorenzo, grapje. Aan Jelmer Fieret, als hij nog niet geweest
Naschrift redactie: Kjell, bedankt voor je bijdrage en je had het goed onthouden. Jelmer was
inderdaad nog niet geweest.
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De pen
De pen was dit keer in handen van …….
Jan van Zee, geboren 27-09-1952 te Vuren.
Woonplaats Hellouw waar ik met Maartje en onze jonge kinderen woon.
Mijn werk bestaat uit een mix van milieuwerk en technische bezigheden o.a. voor John
Temmink. In mijn schaarse vrije tijd houd ik me bezig met de natuur; vogels, dieren, planten en
alles wat daarbij hoort en wat ik koester. Verder speel ik natuurlijk ook graag bij mijn
tafeltennisclub. Gelukkig houden de anderen, Emiel, Henk en Carel, het niveau op peil en daar
lift ik mee.
Gezien mijn werk en privé-leven ben ik helaas niet altijd in de gelegenheid oefenavonden en
wedstrijden bij te wonen maar dankzij de flexibele instelling van de andere clubleden wordt dit
toch opgelost.
Ik geef de pen door aan neef Carel.
Met vriendelijke groeten,
Jan van Zee
Naschrift redactie: Jan, bedankt voor je bijdrage. De pen blijft dus in ASIO 2.

Wist u Datjes
•
De competitie alweer in volle gang is.
Dat het derde team twee verrassend sterke debutanten heeft.
•
En dat ze Joan Bus missen
Niet om de punten maar om zijn humeur
•
De handicap van het tweede erg groot is
Dit omdat Karel van Zee aan zijn hand is geopereerd, en er nu maar weinig punten worden
gehaald!! We Karel natuurlijk van harte beterschap wensen.
•
Sander enorm baalt
Omdat hij ondanks zijn goede spel nog geen punten heeft gescoord.
•
Dat de jeugd een heuse trainer heeft.
Er te weinig jeugd leden zijn. DUS IEDEREEN JEUGDLEDEN WERVEN.
Het niveau al gestegen is.
•
Vlinderen een begrip is geworden op de training,
Er een heus thee kransje is, waar de dames heel wat af kletsen.
Iedereen zelfs een zak chips van de trainer Johan Nieuwenhuizen heeft gewonnen, waar doet
die ’t van.
•
Het jeugd-ouder toernooi weer voor gespeeld wordt.
De familie Pfeiffer de twee te kloppen teams hebben.
Of kunnen we op nieuwe verrassende teams rekenen. (ASIO lid–kind)
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•
Ook het 30-ste scholen toernooi er aan komt.
We weer op een bijzondere tafeltennis dag hopen, met veel deelnemers en een sportieve strijd.

Uit de oude doos
Uit het ASIO-Aktief van februari 1994 kwamen wij een verslag van het 13e Scholentoernooi
tegen. We hebben het stukje van de uitslagen en finale’s overgenomen.
Intussen kon ook bekend worden gemaakt hoe de strijd om de scholenprijs was uitgevallen.
Zeer verrassend werd Burg. Westerbeek van Eertenschool uit Varik winnaar. Zij mochten dit
jaar de wisselbeker mee naar huis nemen. De volledige uitslag van de scholenprijs was als
volgt:
1.
Burg. Westerbeek van Eertenschool - Varik
2.
Klingelenburg - Tuil
3.
De Kievitsheuvel - Hellouw
4.
School met de Bijbel - Herwijnen
5.
Willem-Alexander - Haaften
6.
Goudenstein - Haaften
7.
Chr. Basisschool - Neerijnen
8.
M.C. Blankertschool – Waardenburg
Als slot van deze dag stonden de finale-wedstrijden nog op het menu. De finale in groep B ging
tussen Arco de Fokkert (School met de Bijbel, Herwijnen) en Jamie de Weert (Chr. Basisschool,
Neerijnen). Arco de Fokkert wist deze te winnen met 2 - 0 (21-8,21-13).
Als laatste wedstrijd hadden we de finale in Groep A met Frank Clements (School met de Bijbel,
Herwijnen) en Jan-Pieter Kreeftenberg (Willem-Alexander, Haaften). Dit was een herhaling van
vorig jaar van de finale in Groep B. Frank Clements won met 2 - 0 (21-14,21-17). Daarmee
pakte de School met de Bijbel uit Herwijnen toch weer beide persoonlijke titels.
Naschrift redactie: Hoe zal het tijdens het 30e scholentoernooi op zaterdag 15 januari 2011 zijn?
In 1994 hadden we nog geen Ladies’ Cup, vandaar dat u dit in bovenstaande verslag mist.

De verjaardagskalender
Oktober
1
Kees van Schijndel
31 Ad Roza

November
3
Tom van Maurik
6
Henk van Zandwijk
11 Karel van Zee
18 Ruben Kaashoek
26 Emil Pfeiffer

December
2
Jochem Verstegen

Januari
15 Scholentoernooi

Dit zijn de jarigen voor zover bekend bij redactie. Alle jarigen, (alsnog/alvast) van harte
gefeliciteerd, ook degene die niet vermeld zijn.
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Keukentafeltennis
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik het bij gebrek aan parate kennis heb opgezocht: een
tafeltennistafel is 274 centimeter lang en 152,5 centimeter breed. Niet 152 centimeter, maar
honderdtweeënvijftigeneenhalve centimeter.
Die halve centimeter fascineert me.
Wie heeft ooit verzonnen dat de breedte van een tafeltennistafel 152,5 centimeter moet zijn?
Was het een timmerman die toevallig een houten plaat van deze breedte in zijn schuur had
staan? Was 152 centimeter de bedoeling, maar zat diezelfde timmerman bij het zagen een
halve centimeter te ver naar links of rechts.
Op Wikipedia is veel te vinden over de historie van tafeltennis, maar ik ben in de internetencyclopedie nog niet de naam van de voor deze afmetingen verantwoordelijke man
tegengekomen. Misschien dat het fascinerende mysterie mij nog eens door een kenner uit de
doeken wordt gedaan.
Wel is mij duidelijk dat een tafeltennistafel helemaal niet 274 centimeter lang en 152,5
centimeter breed hoeft te zijn. Wij redden ons thuis prima met de keukentafel van ruim een
meter breed en nog geen veertig centimeter lang. Zonder netje.
De uit nood geboren variant (zie de column over De Heemskerk op deze site) is enigszins
vergelijkbaar met het al eerder in de tafeltenniswereld geïntroduceerde iPONG.
Ik moet zeggen dat het keukentafeltennis een nieuw, verslavend fenomeen is. De regels zijn
simpel: bij de service twee keer stuiten en daarna nog maar één keer, waar dan ook op het
tafelblad. De hindernissen in de nabije omgeving zijn talrijk maar uitdagend. Denk aan de
servieskast en barkrukken. Verscheidene keren ook zorgde het licht onvlambare celluloid, dat
na een verwoestende smash op een brandend fornuispitje dreigde te landen, voor paniek bij de
kokkin des huizes, maar een brandblusser is niet ver weg en de brandverzekering is goed
geregeld.
En zelfs de keukenprinses kan een glimlach niet onderdrukken wanneer het balletje na een
carambolerende reis via keukenkastjes en koffiezetapparaat in het pannetje tomatensoep tot
stilstand komt...
Ook zonder vuur gaat het er heet aan toe, met mijn zoon op nog geen meter afstand als
tegenstander. Onder begeleiding van oerkreten worden ballen nog net van de keukenvloer
'geplukt' en de 'tjo's' zijn bij een prachtig punt tot ver in de straat te horen.
Het keukenraam met de afmetingen van ongeveer 274 centimeter breed en zeker 152,5
centimeter hoog maakt van onze onorthodoxe pinpongarena een glazen kooi, waar
voorbijtrekkende buurtbewoners even halt houden, met een aan ongeloof grenzende
verwondering naar binnen gluren om vervolgens hoofdschuddend hun weg te vervolgen.
Ja, ik weet het. We zijn de risee van de wijk, maar de schaamte zijn we al lang voorbij.
Keukentafeltennis is leuker dan Mens erger je niet!
Edwin Alblas
Bron: http://www.wktafeltennis.nl
Bovenstaand verhaal is een column die terug te vinden is op de website voor het
werelkampioenschap tafeltennis.
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