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Ditt jaar doet TTTVN weer meee aan de Grote Clubactiee.
Dat is een jaarlijkse actie waarbij clubs vvia lotenverkkoop geld kun
nnen verdien
nen.
oopt dit jaar vvan 19 september tot 19 november. D
De loten kostten € 3,00 peer
Dee Clubactie lo
stu
uk.
pen:
Wee gaan op driie manieren loten verkop


n onze jeugdlleden op pad
d om zoveel mogelijk
m
loteen aan de maan te brengen
Uiteraard gaan
n de buurt. ZZe krijgen daaarvoor intekeenboekjes waarin de kop
pers hun
bijj familie en in
geegevens kunn
nen opschrijvven. Als we d
die boekjes in
nleveren bij de
d organisatie krijgen we
peer verkocht lo
ot een bedrag van € 2,31 uitbetaald.



Leden en bezo
oekers van TTTVN kunnen aan
a de bar in
n De Waterleelie loten kop
pen. Van dezee
lotten gaat € 2,40 direct naaar de verenigging.



En
n verder makken we het ieedereen makkelijk via online verkoop van loten. Dus kom je geeen
jeu
ugdlid tegen om een lot tte kopen? Ko
oop er een (o
of meer) op o
onze TTVN Grote Clubactie
sitte: https://clu
ubactie.nl/acctie/TTVN1 . We plaatsen
n een link naaar deze site o
op de TTVN‐
sitte, en op onzze facebookp
pagina. Van d
deze loten gaat € 2,31 direct naar de vvereniging.

Wim
m Kielen h
heeft niet
stilggezeten tijjdens de
vakkantie en is met zijn
gad
dgets aan het klussen
gew
weest. Wat hij heeft
gem
maakt is een
n app voor
onzze vereniging,, tot nu toe
nogg alleen weerkend op
And
droid toestellen. De app
is tte download
den in de
Playystore van Android
ond
der de naam TTVN met
een
n geel logo. Deze app
heeeft een aantal handige
dinggen te biedeen. Er staat
een
n agenda op, waarin alle
toeernooien en
n andere
actiiviteiten te zien zijn, die
direect opgeslageen kunnen
worrden in de aagenda van
je ttelefoon. Daaarnaast kun
je via de app het
com
mpetitie‐progrramma en
de tussenstandeen van alle
mpetities vaan TTVN‐
com
teams inzien. EEr is (nog)
geeen optie om tijdens de
wed
dstrijd de resultaten in
te voeren, zoaals bij de
beffaamde TTapp. Maar
dat maakt de app niet
nder
hand
dig,
dus
min
dow
wnload hem ssnel!

Voorrtgang co
ompetitiee
arscompetittie is alwee
er een paar weken aa
an de gang
g. TTVN spe
eelt
De najaa
dit seizoe
en met in ttotaal 15 te
eams, eenttje minder dan afgelo
open seizoe
en. Er
zijn dit seizoen zes jeugdteam
ms, waarva
an één team
m landelijk
k C speelt e
en vijf
bij de afd
deling. Van
n de afdelin
ng teams spelen er tw
wee 4e klas
sse, één 6e
klasse en
n twee starrters teams
s.
Bij de senioren zijn
n er nu voo
or het derde
e seizoen a
alweer twee competitties;
de duoco
ompetitie en
e de reguliere compe
etitie. TTVN
N heeft vier teams bijj de
duo en v
vijf teams b
bij de regulliere compe
etitie. De d
duoteams k
komen uit in de
hoofdklas
sse, 3e klasse en twe
eemaal de 5e klasse. Bij de regu
uliere comp
petitie
ste
e
wordt er in de 1 ttot en met de 5 klass
se meeged
daan.
Wat de rresultaten ttot nu toe betreft.
b
Er zijn voor de
d meeste teams nu drie
of vier wedstrijden gespeeld. Ik zou gra
aag willen zeggen
z
datt we vele
boekette
en en flesse
en wijn in h
huis moete
en halen vo
oor komend
de
kampioenschappen
n, maar er z
zijn nog ge
een uit het oog spring
gende team
ms die
kampioen zullen wo
orden. Maa
ar het seizo
oen is nog jong en err kan nog v
van
alles geb
beuren! Suc
cces de komende weken met de
e competitie!

T
Toernooiagenda
De (toern
nooi)agenda
a op de TTV
VN site is vvanaf deze zomer hele
emaal up to
o date,
hieronderr zie je alvasst de toerno
ooien na de herfstvakan
ntie tot aan de kerst.

Se
eniorentrain
ning
Afgelopen
n seizoen is W
Wim Kielen
begonnen
n met het geven van
seniorentrraining op de vrijdag‐
avond. D
Deze train
ning vindt
plaats in de Wateerlelie van
20:15 to
ot 21:45. Nu de
zomervakantie afgelo
open is en
er voor veel spelers weer
het handig
competitiee is, kan h
zijn om
m nog eeven die
vakantiekiilo’s eraf tee slaan en
tegelijk jee techniek mee
m bij te
schaven. EElke speler kan
k hieraan
meedoen en het iss uiteraard
or leden. K
Kom lekker
gratis voo
meetraineen op de vrijdagavond.
Er is nog rruimte zat!

Ladder in
i de herfsttvakantie
De herfstvakantie ko
omt alweer
in zicht, en
n zoals altijd
d is het dan
weer tijd voor de lad
dder. Deze
dt plaats op
p vrijdag 23
ronde vind
oktober iin de wateerlelie, van
18:00 tot 19:45. Graag even een
kwartiertje
van
tevoren
aanwezig, zodat je een
e
beetje
pelen. Uiteraaard is dit
kunt insp
toernooitjje voor allle spelers,
van begin
nners tot de
d oudere
jeugd. Dit is een prachtige
mogelijkheid om een paar extra
potjes te sspelen in de vakantie!
.
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Speeltijden:
Ma 19:30-23:00
0 18+
Wo 18:00-20:00
0 jeugd
Do 17::45-19:00 en
n 19:0020:30 jeugd
d
Vr 18:00-20:00
0 jeugd
Vr 20:00-22:00
0 18+

