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4 van de 5 jeugdteams kampioen
Zaterdag 29 november 2014 was een goede
dag voor de jeugd van TTVN. Van tevoren was
bekend dat vier van de vijf teams als eerste in
hun poule konden eindigen. Alleen het vierde
team, van nestor Joris, was al verzekerd van
de eerste plaats. Voor de andere teams stond
nog helemaal niets vast, er heerste dus spanning in de zaal. Het derde team kon onbevangen spelen. Het doel van de dag was om niet
als laatste in de poule te eindigen. Jammer
genoeg bleek dit doel niet haalbaar.
Het vijfde team, ons startersteam, speelde als
enige niet thuis in Nieuwegein. Alle startersteams speelden samen in één zaal. Dit jaar
was het Almeerspin die de organisatie van
deze dag op zich nam. TTVN 5 stond qua punten precies gelijk met het team van ATC uit
Almere, maar Renske en Lex wisten alleen
aan kop te komen door met 4-1 te winnen
van SVE. De beker ging mee naar Nieuwegein.

Het vierde team, 5e klasse, was dus al niet meer
in te halen in de poule. Toch was er absoluut geen
gebrek aan inzet, en reserve Jurre zag goedkeurend toe hoe zijn team knap met 8-2 won van
ZTTV. Jasper had met drie gewonnen potjes een
groot aandeel in deze winst. Coach Joris was trots.
Het tweede team, 2e klasse, had 5 puntjes nodig
in de derby tegen VTV om zeker te zijn van het
kampioenschap. De jongens kwamen met 4-1
voor, waarna VTV tot 4-4 terugkwam. Een van de
twee volgende potjes moest gewonnen worden.
Dat gebeurde ook. Allebei zelfs. 6-4 voor TTVN
Het vlaggenschip van de jeugd, het landelijk B
team, stond aan kop met vier punten verschil op
de nummer 2. Er moesten dus zes punten gepakt
worden tegen het ijzersterke Nijmegen. Ondanks
een wankel begin (1-2 achter), wisten de jongens
het dubbel uit het vuur te slepen, wat de ommekeer bleek te zijn. Alsnog werd het ongelooflijk
spannend. Luuk won heel knap in vijven de 9e
wedstrijd, waarna Douwe simpel het laatste potje
binnensleepte. 6-4! Precies genoeg dus!

TTVN heeft een sponsorcommissie!
Sinds afgelopen zomer heeft TTVN
een sponsorcommissie. Daarmee
gaat een lang gekoesterde wens
van Wim Kielen in vervulling, want
als penningmeester is hij blij met
alles wat de vereniging meer financiële armslag kan geven.
De commissie bestaat uit initiatiefneemster Mylene de Hont (bij
velen wellicht beter bekend als ‘de
moeder van Douwe’) en vanuit het
bestuur denkt Joris Bosboom met
haar mee.

naam aan een team kunnen
verbinden, bedrijven die hun
naam op het ‘reclamerek’ in
De Waterlelie willen hebben,
of die de vereniging willen
steunen door de aanschaf
van materiaal financieel te
ondersteunen.

De commissie heeft al een
aardige lijst aan mogelijke
sponsoren op het oog. Maar
als je een bedrijf of organisatie kent waarvan je denkt dat
zij TTVN willen steunen, laat
De commissie heeft de plannen
dat dan weten aan de sponinmiddels besproken en zal het
sorcommissie. Zij hebben een
komende halfjaar actief sponsors
eigen mailadres:
gaan werven. Daarbij moet je
sponsoring@ttvn.nl .
denken aan shirtsponsors die hun

Vnlr Team 1 (Wim, Luuk, Martin, Sharon en Oscar), Team 2 (Jesse, Milo, Mitch en Coen), Team 4 (Bruce, Jasper, Joris, Robin en Jurre) en Team 5 (Renske en Lex)

Ranglijsttoernooi Tilburg

Jeugdnieuws

Jurre wint A-licentie

Zaterdag 15 november was er een
jeugdranglijsttoernooi in Tilburg.
Namens TTVN deden Coen en Milo
mee. Sharon ging mee voor de
nodige coaching. Voor Coen, uitkomend bij de junioren, was een
zware dag verwacht. Hij zat in een
sterke poule met twee jongens die
landelijk B spelen. Coen spellen zelf
4 klassen lager, in de 2e klasse.
Desondanks Toch heeft Coen heel
goed tegenstand geboden en wist
hij zelfs een wedstrijd te winnen,
wat hem in de poule van 6 een
mooie gedeelde 4e plek opleverde.
BSO clinics een succes

Jurre de Bree met zijn beker na de prijsuitreiking in Maasbracht

Een van onze aanstormende
talenten, Jurre, reisde samen
met Coen, coach Sharon,
ouders van Jurre en Coen en
natuurlijk Wim op 21 september af naar Maasbracht.
Coen speelde een aantal
goede wedstrijden bij de
junioren, onder andere tegen de uiteindelijke winnaar,
maar kon niet doordringen
tot de volgende ronde.
.

In de poule verloor Jurre nog
van de welp die als eerste van
het hele toernooi was geplaatst.
Jurre kon toch de tweede plek
bemachtigen, die evenveel toegang gaf tot de knock-out fase.
De kwartfinale was nog een hele zware, tegen Djosh uit het
hoge Groningen. De halve finale
en finale gingen Jurre een stuk
makkelijker af. Hij won beide
wedstrijden met 3-0.

Hoewel Jurre natuurlijk goed
speelde, leek daarnaast zijn
uithoudingsvermogen een belangrijke factor. Waar andere
spelers moegestreden waren,
kon Jurre, die naast tafeltennis
ook aan atletiek doet, zijn
goede spel langer volhouden.
Door de overwinning is Jurre
nu een van de drie (!) welpen
in Nederland met de hoogste
licentie. ~ Oscar Delissen

Afgelopen twee maanden zijn er
clinics gegeven aan basisschool leerlingen rond gymzaal de driehoek.
Kinderen die bij BSO (buitenschoolse
opvang) organisatie KIND & Co zaten,
kregen de mogelijkheid om op 9
dagen een tafeltennis clinic te volgen. Dit was driemaal op een maandag, dinsdag en donderdag. Van te
voren waren er maar enkele aanmeldingen van kinderen, maar toen de
clinics eenmaal begonnen waren,
bleken er gelukkig genoeg kinderen
te zijn die graag wilden tafeltennissen. Bij elke clinic waren er gemiddeld 15-20 kinderen van

Milo, uitkomend bij de kadetten,
was als tweede geplaatst in zijn
poule. Hij verloor jammer genoeg
van de sterke nummer 3 uit de
poule. De enige manier om nog
door te gaan naar de volgende
ronde was nu door van de nummer
1 te winnen. In een hele spannende partij verloor Milo met 13-11 in
de vijfde game, wat dus nét niet
genoeg was om door te gaan naar
de volgende ronde. Jammer!
De TTVN delegatie kon daarom een
keer wat vroeger naar huis.
Coach Sharon was desondanks
tevreden! ~ Sharon v Zelderen
verschillende leeftijden (ongeveer 6
tot 11 jaar) die erg enthousiast meespeelden. Door een warming-up spel,
verschillende spelletjes aan tafel en
een eindspel werden de kinderen
bezig gehouden en er hing een gezellige sfeer, waarbij de kinderen hopelijk blij naar huis. Dit was een wervingsactie namens TTVN om kinderen kennis te laten maken met
tafeltennis en ze enthousiast te maken om lid te worden. Meerdere
vrijwilligers hebben meegedaan om
de clinics te geven, veel dank hiervoor! Als er binnenkort wellicht opnieuw een ronde clinics wordt gegeven, nodigen wij u uit om mee te
helpen! ~ Cody v Beek

Belangrijk

COLOFON

Uitnodiging Clubkampioenschappen 2014
De jaarlijkse clubkampioenschappen worden dit jaar gehouden op
Zondag 21 December 2014
Aanvang: 14:00 uur (einde rond 18:00)
Locatie: zaal en kantine De Waterlelie

Tijdens deze clubkampioenschappen zullen net als vorig jaar de jeugd en
senioren tegelijk spelen, maar wel in een apart toernooi. Na het toernooi
zal er met iedereen gezellig Chinees worden gegeten, waar een kleine
bijdrage van 5 euro voor wordt gevraagd. De jeugd eet gratis mee. Vorig
jaar was het een groot succes! De officiële uitnodiging, met de agenda en
andere inhoudelijke informatie, ontvangen jullie nog. Noteer de datum
vast in je agenda. Schrijf je snel in op het a4tje in de kantine!

December 2014

Kleedkamer op slot
Jammer genoeg zijn er kort geleden uit de kleedkamers van zowel
de Driehoek als de Waterlelie
spullen ontvreemd. Neem waardevolle spullen mee de zaal in en
houd de kleedkamers op slot.
Zorg er altijd voor dat de buitendeur van de kleedkamer op slot
is.

Deze uitgave is van
Tafeltennisvereniging Nieuwegein.
Sporthal de Waterlelie
Heemraadsweide 13
3437 CA Nieuwegein
Informatie via
info@ttvn.nl
Speeltijden:
Ma 19:30-23:00 18+
Wo 18:00-20:00 jeugd
Vr 18:00-20:00 jeugd
Vr 20:00-22:00 18+

Seniorennieuws
Ervaringen Duocompetitie
Afgelopen najaar was het
eerste halfjaar voor afdeling
Midden dat er naast de
gewoonlijke trio-competitie
ook een duo-competitie
werd gespeeld. Voor TTVN
kwamen drie teams uit in
deze competitie. De ervaringen van deze teams zijn
veelal positief.
Bij de duo-competitie speel
je 2 tegen 2, in plaats van 3
tegen 3. Zoals bij een normale competitie wordt er
met het uitslagen boekje
gewerkt (zonder x en c) en
kan er een derde man voor
het dubbel worden meegenomen. Omdat er maar vijf
potjes worden gespeeld
(per persoon 2 en een dubbel), ben je snel klaar en

hoeft het geen 1 of 2 uur te
worden voor je thuis bent.
Voor de mensen die overwegen om de duocompetitie te doen, een stukje tekst
van een duospeler van afgelopen seizoen. Cody: “Het
mooie van de duocompetitie is dat je meer wedstrijden kan spelen naast de
reguliere competitie als je
dat wilt en daarnaast ben je
een stuk vroeger klaar. Voor
tienen ben je meestal klaar
en je speelt alsnog 3 wedstrijden: de twee enkels en
een dubbel. Het is erg aan
te raden! Alleen hoop ik op
meer poules komend seizoen, waardoor de afstanden minder groot worden,
de voor ons dichtstbijzijnde

tegenstander was Hilversum dit seizoen, waardoor
je alsnog niet altijd (veel)
vroeger thuis bent”
De duo-competitie staat
los van de reguliere competitie en daarom is het
voor alle senioren toegestaan om in beide competities te spelen.
Deze competitie begint
weer in het voorjaar en
heeft hetzelfde speelschema als de reguliere
competitie (5 speelweken,
inhaalweek, 4 speelweken, inhaalweek, laatste
speelweek). Voor meer
info neem contact op met
de wedstrijdsecretaris,
Sandra via wss@ttvn.nl

Terugblik Najaarscompetitie
Het najaarsseizoen is inmiddels ook
weer voorbij en de balans kan dus
worden opgemaakt. TTVN heeft met
7 ‘normale’ teams gespeeld en nu
ook met 3 duo teams, wat sinds deze
competitie gestart is. Er is helaas
geen enkel kampioenschap behaald
bij de senioren, maar dat hebben de
jeugdteams ruimschoots gecompenseerd.
Er zijn een aantal spannende poules
geweest waar het erom spande wie
kampioen zou worden. Voor andere
teams zat de spanning in de doelstelling niet te degraderen. TTVN 1 had
het erg zwaar dit seizoen in de hoofdklasse en moet degraderen. Helaas
zale TTVN 2 ook moeten degraderen
(5 ). TTVN 3 kon door winst op de
koploper kampioen worden, maar er
werd jammer genoeg verloren. Team
4ewerd ook net tweede.e TTVN 5 werd
5 en TTVN 6 werd 4 . Bij de duo
competitie werd team 1 gedeeld
eerste,
maar door onderling
resultaat
e
e
2 . TTVNeduo 2 werd 6 en TTVN duo
3 werd 3 .

Veel spelers hebben het goed gedaan dit seizoen, maar welke seniorenleden presteerden
het allerbeste?
De top 10 van onze beste seniorenleden dit
seizoen:
01 D. Hendriks (Danny). TTVN Duo 1, 2/2
100%
02 J. Jansen (JW), TTVN Duo 1, 13/14, 93%
03. W.C. Kielen (Wim), TTVN 5, 14/18, 78%
D. Jekel (Deborah), TTVN 4, 21/27, 78%
F. Bodenstaff (Frank), TTVN 7, 7/9, 78%
06. J. Jansen (JW), TTVN 2, 23/30, 77%
07 C. van Beek (Cody), TTVN 3, 16/21, 76%
08 J. Goessen (Joeri), TTVN 4, 9/12, 75%
09. F. van Veen (Frits), TTVN 6, 17/24, 74%
10. C. Snijders (Chris), TTVN 4, 8/11, 73%
Uiteraard is deze top 10 alleen gebaseerd op
percentages gewonnen wedstrijden en niet op
speelsterkte.

