In the spotlights / de 25 van …………..
Maandelijks interview op de website

Je moet je klassiekers kennen. Daarom is uw websiteredacteur de
vorige maand begonnen met een nieuwe serie: in the spotlights!
Barry van Dijk was als eerste aan de beurt. Deze maand een ander
bijzonder lid van de vereniging Gerard de Man. Gerard, wie kent
hem niet. Maar weten we alles van hem? Een kijkje achter de
schermen…..
De op 26 mei 1962 geboren
Gerard de Man is ongehuwd
(single) en woont naar volle
tevredenheid in Hellevoetsluis.
Een pluspunt van
Hellevoetsluis is het feit dat de
meeste voorzieningen dicht bij
de hand zijn. Gerard denkt dan
vooral aan de winkels en het
openbaar vervoer. Een
minpuntje vindt Gerard dat de
huisartsenpost verdwenen is.
Een straatnaamsuggestie heeft

Gerard ook. De gemeente zou een straat moeten vernoemen naar mimespeler Rob van
Rhijn. Hij trad ooit een keer op mijn middelbare school op en dat optreden heeft destijds
zo’n indruk op me gemaakt dat ik het nu nog steeds goed voor mijn geest kan halen. Rob van
Rhijn is inmiddels overleden en koos destijds voor mimespelen omdat hij een hazenlip had.
Gerard werkt bij het Ministerie van Financiën als belastingambtenaar Klantbeheer
(Rotterdam) en denkt dit tot zijn 67e + een toenemend aantal maanden te (moeten) doen.
Deze D’66-stemmer bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, heeft als grootste hobby
tafeltennissen. Gerard is lid van twee verenigingen: Hellevoets Effect en De Treffers
Melissant.
Gerard neemt bij Hellevoets Effect deel aan de reguliere competitie en is recreant lid van De
Treffers M. Naast het spelen van competitiewedstrijden, vindt Gerard het ook leuk aan
zoveel mogelijk (regionale) toernooien deel te nemen. Hij is een frequent toernooibezoeker
en een lucky deelnemer aan loterijen tijdens zo’n toernooi.
Daarnaast verzamelt Gerard in zijn vrije tijd modelauto’s in schaal 1/43, auto’s die in het
echt voor 1940 gemaakt werden. Modelauto’s zijn al meer dan veertig jaar zijn passie en
voorlopig komt er geen eind aan. Waar wel een eind aan begint te komen is de beschikbare
ruimte in huis.

In de vrije uren luistert Gerard ook graag naar muziek. Met name jazz en klassiek. Gerard: “Ik
ben de tel kwijtgeraakt hoe vaak ik naar het North Sea Jazz Festival ben geweest, maar ik
ben ook naar andere festivals bezocht. Het bijwonen van klassieke concerten trekt mij steeds
meer aan”. De modelbouwverzameling breidt zich inmiddels uit naar vliegtuigen en tanks in
schaal 1/72.
Naast zijn werk en vele hobby’s heeft Gerard weinig met sociale media. Surfen op internet
trekt Gerard niet omdat hij op kantoor al hele dagen achter de computer zit. “Ik zet thuis
alleen de pc aan als ik echt iets zoek of iets moet doen”. Gerard volgt hij een aantal
politieseries op televisie. Hij kan genieten van CSI New York, Endeavour Morse, Midsummer
Murders & Luther.

Gerard is een actieve vakantievierder. Het liefst gaat hij naar Groot-Brittannië. Hij bezoekt
dan musea en plaatsen die belangrijke rol hebben gespeeld in de wereldgeschiedenis. Je kan
Gerard wakker maken voor Nasi, met als goede tweede: hachee.
Sinds wanneer tafeltennis je?
Gerard: “Sinds 1 oktober 1988. Ik ben begonnen bij Hellevoets Effect. Toen speelden we op
de maandag- en donderdagavond. Op een gegeven moment verviel de donderdag door het
opheffen van de jeugdafdeling. Na een poosje begon ik toch weer zin te krijgen om een
tweede avond te gaan spelen/trainen. Dat deed ik in eerste instantie bij De Treffers als gast.
Op een gegeven moment kwamen ze voor de Flakkeese Kampioenschappen spelers te kort
en heb ik vijf euro betaald om als “lid” mee te kunnen doen. Daarna vroeg voorzitter Klaas
Grinwis mij of ik niet gewoon lid wilde worden, omdat ik al aan het nodige had meegedaan
via de vereniging. Na een korte bedenktijd heb ik dat toen gedaan”.
Wat is voor jou de kracht van de tafeltennissport?
Gerard: “De sportieve sfeer tijdens wedstrijden en het respect dat de spelers voor elkaar
hebben”.
Sportieve hoogtepunt?
Gerard: “Eigenlijk zijn dat er
twee: een tweede plek bij het
enkelspel tijdens het NK
(Nederlands Kampioenschap)
voor Veteranen én de eerste
plek met Addo Koning in het
dubbel bij een andere editie
van dit NK”.
Sportieve dieptepunt?
Gerard: “Af en toe mijn eigen
spel. Ik zie dan niet waar de zwakke plek van de tegenstander ligt en vervolgens blijf ik te
afwachtend spelen”.
Drie sterke punten van ttv Hellevoets Effect?
Gerard: “Het aantal actieve leden binnen de vereniging, de onderlinge sfeer en de dingen die
naast het tafeltennis worden georganiseerd”.
Drie aandachtspunten voor ttv Hellevoets Effect?
Gerard: “Er zijn een paar actieve leden die een stapje terug hebben gezet. Er moet op gelet
worden dat er in de toekomst voldoende vrijwilligers zijn die de organisatie van activiteiten
op zich nemen. Verder twee dingen die naar mijn idee wel goed lopen, maar waar we
waakzaam voor moeten blijven: speel na de competitieperiode met elkaar en behoudt de
activiteiten die buiten het tafeltennis voor de leden georganiseerd worden.

Doe je vrijwilligerswerk bij Hellevoets Effect?
Gerard: “Jazeker. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan de verenigingsorganisatie. Ik ben er
eigenlijk ingerold. Ik neem veel deel aan in- en externe toernooien en heb toen aangeboden
de inschrijvingen van externe toernooien op mij te nemen. Ook stimuleer ik zoveel mogelijk
leden ook aan die toernooien deel te nemen. Sinds kort ben ik wedstrijdsecretaris en heb
het stokje van Joost overgenomen”.
Welk Hellevoets Effect lid verdient veel waardering?
Gerard: “Het is moeilijk kiezen, omdat er zo veel leden zijn die al heel lang actief zijn binnen
de vereniging. Als ik dan toch een naam moet noemen, kies ik voor Joost Voogt die twintig
jaar lang de functie van wedstrijdsecretaris heeft vervuld en nu onze voorzitter is.
Wat vind je van de huidige competitieopzet en de plannen om de competitieopzet te
wijzigen (zie informatie op HE website)?
Gerard: “Mijn voorkeur gaat toch uit naar de reguliere competitievorm. Het argument dat bij
andere vormen de wedstrijd eerder is afgelopen, is betrekkelijk. Men gaat daarbij uit van
een standaardtijd die voor een individuele wedstrijd geldt en die kan behoorlijk afwijken. Ik
heb ooit een wedstrijd in de duo-competitie gespeeld die net zo lang duurde als een
reguliere wedstrijd. In het ene geval worden er vijf, in het andere tien wedstrijden gespeeld!
Bovendien zijn spelers die in de reguliere competitie uitkomen in het algemeen degenen die
na afloop nog blijven hangen”.
Dit was dan het twee interview voor op de website en de HE-Facebookpagina. We danken
Gerard voor zijn medewerking en wensen hem nog veel geluk en gezonde (sport)jaren toe
(JH).

