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VOORWOORD
Welkom in 2014!
Allereerst wens ik u namens de
redactie en het Team Menereis een
heel goed, sportief en bovenal een
gezond nieuw jaar! Na de kerstdiners, oliebollen, appelflappen en
de Nieuwjaarsrolletjes al dan niet
gevuld met slagroom, zijn jullie vast
en zeker het nieuwe jaar begonnen
met goede voornemens. Wij in ieder
geval wel. Net als de voorgaande
jaren zullen wij er alles aan doen
om de passie voor tafeltennis op zo
veel mogelijk manieren met jullie
te delen. Natuurlijk door de service
en kwaliteit zoals jullie die van ons
gewend zijn en dat geldt natuurlijk
ook voor de deskundigheid, betrokkenheid en het enthousiasme. En
last but not least zal de redactie van
de M wederom alles in het werk stellen om twaalf interessante en lekker
weglezende M’s aan de lezers gaan
presenteren.
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MENEREIS GAAT NAAR
NK IN ZWOLLE!
JCV
BRABANTSE GEZELLIGHEID
IN DE EREDIVISIE

In de kerstvakantie hebben velen
van jullie de nodige trainingsuurtjes achter de ons zo geliefde tafel
doorgebracht. Hulde! Wij vinden het
geweldig om te zien dat sporters
de energie bestaande uit ambities,
doelstellingen en wil om er echt iets
van te maken, omzetten in trainingsarbeid. Menigeen zal in januari in
actie komen tijdens één van de
vele toernooien. De agenda van
Menereis is volledig volgeboekt met
toernooien en evenementen waar we
met veel plezier acte de présence
zullen geven. Wij hebben er zin in en
rekenen erop velen van jullie te zien.
Laten we er samen een mooi jaar
van maken. Veel leesplezier!

TRAININGSSTAGE
MENEREIS
POPULAIRDER DAN OOIT
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TAFELTENNISMATERIALEN
NODIG?
MENEREIS
BELLEN!
Wie Menereis belt zal zelden “Nee,
dat kunnen of willen we niet” horen.
We kunnen bij de tafeltenniswinkel
uit Soest voor van alles terecht:
van tafeltennisballetje tot aan een
betonnen tafeltennistafel voor in de
speeltuin en van een minitafeltennistafel tot aan het verzorgen van
alle materialen die nodig zijn om
een groot evenement te organiseren.
,,We willen voor onze relaties inderdaad hét aanspreekpunt zijn als het
gaat om het leveren van producten en
diensten. We bellen Menereis en dan is
het geregeld. Dat is ons uitgangspunt”,
vertelt Tsuri zittend aan een tafel in

zijn showroom, waar zojuist de bekers
zijn uitgezocht voor een clubkampioenschap in het noorden van het land.
,,Deze meneer kwam voor het uitzoeken van een tenue voor de trainers
bij de club en is daarin geslaagd. En
passant zijn ook de bekers geregeld”,
vervolgt Tsuri. De meneer steekt tevreden zijn duim omhoog.
Vorig jaar heeft Menereis de verhuur
van de tafeltennismaterialen van de
NTTB overgenomen. Nog steeds
worden diverse toernooien en andere
evenementen gespeeld op tafels die
door Menereis zijn geleverd. Tsuri:
,,We zijn destijds de uitdaging niet uit
de weg gegaan en hebben die klus
overgenomen van de bond. Zoals
zojuist geschetst verhuren we regelmatig tafels aan toernooiorganisaties. Na
een lastige aanloopperiode, waarin wij
het nodige hebben kunnen en moeten
doen aan de wijze waarop de materialen werden getransporteerd, kunnen
we nu naar tevredenheid elke toernooiorganisatie van dienst zijn. Ook nu we
niet meer NTTB-partner zijn, kan dat
natuurlijk nog steeds!”
Peter Hanning

MENEREIS
FELICITEERt
YANA TIMINA
Menereis feliciteert Yana Timina met
haar titel bij het Masters toernooi!
Trots als een pauw neemt Yana de
schaal in ontvangst. Na een zinderende
finale, is dit een topprestatie en een
goed begin van het nieuwe jaar.
Ook de derde plaats van Melanie Bierdrager en Carla Nouwen is een knappe
prestatie
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aanbiedingen

TWENTE
TOP 10

GROOT IN HAAR KLEINE OPZET
FOTO | ELAN PRODUCTIES

Een Top 10 en tweemaal een Top 6 lijkt
een bescheiden toernooiopzet. “Het
toernooi is ‘groots’ door klein (regio) te
blijven. Sporters komen graag naar dit
toernooi vanwege de enorme publieke
belangstelling en natuurlijk de belangstelling vanuit de media. De spelers
worden letterlijk en figuurlijk in de spotlights gezet.” Ondanks de kleine opzet
(kort en krachtig) zijn er nog ambities.
“We zouden ook wel een Top 6 voor
minder validen willen opzetten.”
Ook in 2014 was het toernooi weer een
groot succes met zo’n 200 belangstellenden. Toch kreeg de toernooileiding
met een kleine tegenvaller te maken.
“We kregen twee afmeldingen van
prominente spelers, gelukkig konden
we nog op tijd twee andere prominente
spelers uit de regio oproepen. Thijs
Smit (Entac) en Karin van Laar (DTS)
waren de terechte winnaars. Hoewel
Arjan Schotmeijer (eveneens Entac)
prima tegenstand bood in een mooie
halve finale wedstrijd tegen Thijs.”
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In het eerste weekend van januari werd
de 15e editie van het Twente Top 10
toernooi gehouden bij Effekt ’74. Een
traditie die 15 jaar geleden ontstond tijdens het jubileum van de club. Edward
Hiddink: “Tijdens ons 25-jarig jubileum
zijn we met dit toernooi begonnen om
de tafeltennissport in de regio in de
spotlights te zetten.”
Dat het toernooi leeft in Twente blijkt
uit de grote publieke belangstelling.
Edward: “Bij de start van het toernooi

om 14.00 uur (het voorstellen van de
spelers op spectaculaire wijze) is het
al druk. En dat blijft de hele dag zo!”
Naast de Top 10 voor heren wordt er
ook een Top 6 voor dames en jeugd
georganiseerd op dezelfde dag. De
bindende factor blijkt toch de regio te
zijn: “We begonnen met de 10 beste
spelers uit de toenmalige afdeling
Twente om tafeltennis voor de regio
te koppelen aan ons jubileum. In de
huidige opzet betrekken we zo’n 10
verenigingen bij het toernooi.”

Edward is als lid van Effekt ’74 al vanaf
het begin betrokken bij het toernooi.
“Ik begon 15 jaar geleden als toernooileider/organisator en ben dat nog
steeds. Het toernooi is echter gegroeid
in opzet, waarin meerdere mensen hun
eigen taak hebben.

“Ik zet vooral de ‘grote lijnen’ uit
als toernooileider. Zonder al die
vrijwilligers zou dit toernooi niet
kunnen bestaan.”

Naast het toernooi zijn ook de randactiviteiten belangrijk. Zo geldt het toernooi
ieder jaar weer als een nieuwjaarsreceptie voor de club in Wierden. In
de kantine worden vele hapjes en
drankjes genuttigd en ook een verloting
en een stand van Menereis mogen niet
ontbreken. Deze loting bracht Edward
nog op een mooie anekdote. “Tijdens
het toernooi van 2013 hadden we een
super verloting, veel grote prijzen.
Ditmaal waren zelfs alle loten verkocht
waardoor een jongetje, die op het
laatste moment nog loten wilde kopen,
moest worden teleurgesteld. Een
jongeman stond aan de bar met al zijn
loten in de aanslag en zag het voorval.
Deze jongeman geeft het jongetje een
lot, zodat hij toch mee kon doen aan
de verloting. En wat denk je, valt een
van die hoofdprijzen op dat ene lot.
Jongetje blij, jongeman iets minder.
Al kon hij er achteraf wel om lachen.”
Wianka Overbeeke
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MENEREIS
GAAT NAAR NK IN ZWOLLE!

Op 1 en 2 maart is het Landstede Sportcentrum in Zwolle het decor van de
Nederlandse kampioenschappen. Een mooi evenement waar Menereis ‘met
passie voor tafeltennis’ wederom niet mag ontbreken. Dit jaar heeft Menereis een unieke actie!
,,Dit jaar hebben wij gekozen voor een andere invulling ”, vertelt Tsuri Menereis
staand bij de zijn stand bij de Menereis Open Soester. Hij lacht. Wat tovert hij uit
zijn tafeltennishoed? ,,We bieden onze relaties de mogelijkheid om ook naar het
NK te komen. Hoe? Heel makkelijk. Iedereen die een bericht stuurt naar info@
menereis.nl en een leuke motivatie heeft om met passie voor tafeltennis in het
Menereis-fan-vak het NK mee te maken, maakt kans op toegangskaarten voor de
zaterdag of de zondag. Maar hiervoor geldt natuurlijk wel: op = op!”
Tsuri: ,,Vorig jaar was het NK al een mooi evenement en wij willen graag op deze
manier een bijdrage leveren aan een nog beter bezocht evenement. Wat is er
mooier dan veel tafeltennisliefhebbers die kunnen genieten van toptafeltennis in
Nederland? Ja, wij investeren graag in tafeltennis op de speelvloer, maar ook in
de supporters op de tribune. Of wij nog meer in petto hebben? Zeker. Dat zien de
Menereis-bezoekers op 1 en 2 maart in Zwolle.”

Meer informatie over NK:
Website: www.nktafeltennis.nl
Twitter: @NKTafeltennis
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JCV: Brabantse
gezelligheid in
de eredivisie
Na een spannende kampioenswedstrijd in Amsterdam werd het
nog erg laat in Vught bij het eerste
herenteam van JCV. Voor het eerst
in 25 jaar wist de Brabantse club
weer de eredivisie te bereiken. Het
team speelt pas één seizoen in
deze samenstelling, maar lijkt nu
al een gouden combinatie te zijn.
Erik van Opstal: “Aan het begin van
het seizoen had niemand rekening
gehouden met een kampioenschap.
Daarom is deze eredivisieplek zo
mooi!”
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Onder leiding van coach Eddie van
Doorn wisten Peter van Iwaarden, Erik
van Opstal en Jos Verhulst het bijna
ondenkbare te presteren: een kampioenschap en promotie naar de eredivisie. Eddie begon vijf jaar geleden als
coach van een hoofdklasseteam dat op
dat moment bestond uit jeugdspelers
die doorstroomden naar de seniorencompetitie. Inmiddels staat er een totaal
ander team achter de tafel, maar dit
maakt zijn passie er niet minder om.
“Het is voor de 3e keer dat wij als JCV
de eredivisie halen, het behalen van
de eredivisie is geen must voor de club
maar zeker een mooie meevaller. Peter
en Erik maken zelfs hun debuut in de
hoogste klasse.”
JCV is voor de eredivisie wellicht een
onbekende, toch wist Gerard Bak-

ker een aantal jaar geleden al dat de
vereniging op de juiste manier bezig
was. Hij zei destijds: “JCV is een
amateurclub met een zeer professionele aanpak”. Deze aanpak heeft
geleid tot een plek in de Eredivisie B
in het voorjaar van 2014. Een prestatie
waar vooraf geen rekening mee werd
gehouden. Toch zijn de ambities niet
min, handhaving behoort tot de mogelijkheden aldus spelers en coach. Peter
is echter bescheiden in zijn ambities:
“Een promotie/degradatie wedstrijd
spelen zou al een geweldige prestatie
zijn.” Coach Eddie ziet dit toch anders:
“De ambities zijn simpel: handhaven.
Er liggen echt wel kansen voor ons.
Niemand uit de poule komt even simpel

winnen in Vught, dat weet ik zeker.”
Speler Erik sluit zich aan bij de coach:
“Jos is een vaste waarde in het team,
hierdoor zullen we weinig met 6-0 of
5-1 verliezen. Peter en ik zullen ook
wedstrijden gaan winnen, waardoor ik
handhaving niet uitsluit.”
Wat is nou het geheim van een team
dat pas zo kort samen speelt? Het
geheim lijkt te zitten in de Brabantse
gezelligheid. Eddie: “Brabantse nachten
zijn lang, dat hebben we gemerkt na
het behalen van het kampioenschap.
De sfeer in de zaal is altijd goed.” Peter
is het hiermee eens: “De sfeer is het
hele seizoen goed geweest en ik verwacht dat dit volgend seizoen ook zo

zal zijn. Er is altijd voldoende publiek
en de mogelijkheid om na de wedstrijd
nog gezellig wat te drinken bij JCV,
dat is niet overal zo.” Erik geeft aan
dat iedereen binnen het team belangrijk is geweest: “Onze geblesseerde
teamgenoot Johan v/d Nieuwenhuizen
was ook elke week van de partij en
steunde ons door bijvoorbeeld achter
het telbord te gaan zitten. De toeschouwers leefden erg mee, ze zagen iedere
keer weer een strijdbaar JCV dat geen
punten weggeeft.” Peter valt bij: “Sfeer
is inherent aan het presteren. Als de
sfeer goed is wordt er makkelijker
gewonnen.”
Dat het behalen van de eredivisie geen
must is voor de vereniging blijkt wel uit
de doelstellingen van de vereniging.
Eddie: “We vinden het net zo belangrijk
om 10 teams in de afdeling te hebben,
dat de kantine op vrijdag vol zit en
dat de recreanten en 65+ groep het
naar hun zin hebben. We willen een
complete vereniging blijven die gezond
in elkaar zit en waarin iedereen even
belangrijk is.” Ook uit de voorbereiding
van de heren blijkt dat tafeltennis een
hobby blijft voor de spelers. Erik: “Na de
geboorte van mijn zoon wilde ik vooral
genieten van ‘het potje tafeltennis op
zaterdag”. Dit raakte ik, met zicht op
het kampioenschap, kwijt. Daar wil
ik komend seizoen verandering in
brengen. Ik ga nu twee keer in plaats
van één keer per week trainen. Het
blijft een gezellig avondje uit met het
team.” Peter pakt de voorbereiding iets
anders aan: “Ik ga voor het seizoen vijf
dagen naar Rome voor een trainingsstage, verder verandert er weinig in de
voorbereiding voor mij.” Ook coach Eddie denkt niet dat er veel verandering
nodig is: “Misschien zullen sommigen
iets meer trainen, maar dat hoeft niet.
We spelen wedstrijd voor wedstrijd en
zorgen dat ze ons niet over het hoofd
zien op het hoogste niveau.
We hebben er zin in!”
Wianka Overbeeke

Trainingsstage Menereis
populairder dan ooit

Steeds vaker bereiden spelers zich
voor op het nieuwe seizoen met
een trainingsstage. Zoals inmiddels gebruikelijk organiseerde ook
Menereis een kamp.

verenigingen liggen stil door vakanties
en feestdagen. Toch zijn er in toenemende mate spelers die willen trainen
in deze periode. Door ze bij elkaar te
brengen is dit mogelijk.

Zeventig kinderen meldden zich na
nieuwjaarsdag in Kockengen (WIK)
om een stevig voorschot te nemen op
het begin van de tweede seizoenshelft.
Daarmee zat de stage helemaal vol.
Nog nooit deden er zoveel kinderen
mee.

Arnoud Meijer licht toe: ‘Het was een
zeer gevarieerde groep, niet alleen
vanwege het aantal, maar vanwege
het niveau, dat uiteen liep van starters
tot aan kampioensgroep. Er is veel
wedstrijdgericht getraind, waarbij we
dankzij de vele trainers goed onderscheid konden maken naar niveau.’

Toptrainers
De deelnemers werden in zes groepen
van verschillende niveaus verdeeld.
Iedere groep kreeg training van één of
twee, steeds wisselende, trainers. Er
was daarom een karrenvracht aan toptrainers en spelers om de kinderen training te geven: Arnoud Meijer, Dicky de
Jong, Aldert Jan Bijl, Maurice Schulte,
Ben Jacobis, Juliet van Veen, Michiel
van Amersfoort, Rajko Gommers,
Martijn de Vries, Melanie Bierdrager en
Rob Koggel, die alles coördineerde.
Behoefte
Het trainingskamp, waar Menereis
twee jaar geleden met succes mee
begon, werd al snel uitgebreid met
een, kortere, wintereditie. Trainingen bij

Dagvullend programma
Zeventig jeugdige tafeltennissers bij
elkaar is niet alleen goed voor het
niveau en de prestatie, maar ook voor
de gezelligheid. De sfeer was erg
ontspannen, waarbij de groepen tussen de trainingen veel vrije tijd hadden.
Kaarten en andere spelletjes werden
dan ook uitvoering gedaan.
Het mag inmiddels geen verrassing
meer zijn, maar ondanks de zware trainingen overdag vonden de deelnemers
het ’s nachts ook erg gezellig. Trainer
Michiel van Amersfoort: ‘Het was een
lange, lange en drukke nacht...’
Wouter Dubois
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