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Clubkampioenschappen
De jaarlijkse clubkampioenschappen komen er weer aan en zullen dit jaar
gehouden worden op zondag 13 december vanaf 14:00. Er is zoals ieder
jaar een apart toernooi voor de senioren en de jeugd en na het succes van
vorig jaar zal er ook dit jaar een toernooitje voor de ouders worden
georganiseerd. Na afloop van het toernooi staan de bakken Chinees weer
klaar voor een gezellig diner in de kantine van de waterlelie. Voor het eten
wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd aan de ouders/senioren, de
jeugd eet gratis mee. Inschrijven kan op de dag zelf, graag ruim op tijd
aanwezig om de indeling te kunnen maken.

.

Plastic bal
Al meer dan 100 jaar wordt
er tafeltennis gespeeld met
celluloid ballen, maar dat
komt nu tot een einde. Het
celluloid wordt vervangen
door
plastic.
De
hoofdreden
dat
het
materiaal van de bal
verandert, is dat celluloid
slecht voor het milieu is en
erg brandbaar is. Wat
betekent dit voor het
tafeltennis? De NTTB heeft
nu besloten dat alle
competities met de plastic
ballen gespeeld moeten
worden vanaf 1 januari
2016. De ballen klinken
anders, stuiteren iets
hoger op en je kan er wat
minder effect mee geven.
Toch went het spelen met
de nieuwe bal best snel.
Nadelen: ze kosten meer
dan een euro per stuk en
sommige zijn niet perfect
rond. Door de hoge prijs
moet er spaarzaam met de
ballen worden omgegaan
en wordt er niet bij alle
trainingen met plastic
gespeeld. De verwachting
is dat de komende tijd de
kwaliteit van de ballen
omhoog gaat, waardoor de
ballen ronder worden en
langer meegaan. De prijs
zal ook omlaag gaan.

Resultaat najaarscompetitie
Het najaarsseizoen is weer ten einde gekomen. TTVN heeft met 15 teams meegedaan, waarvan zes
jeugdteams, vier duo teams en vijf teams bij de reguliere seniorencompetitie.
Helaas zijn er dit seizoen niet veel kampioenschappen te vieren bij de senioren. Bij de reguliere
teams is er geen team kampioen geworden, maar er zijn wel twee knappe tweede plaatsen behaald
in de 3e en de 4e klasse, waarbij het kampioenschap toch in zicht was. Hoogstwaarschijnlijk blijft
TTVN dus spelen in de 1e t/m 5e klasse, van alles wat!
Bij de duo competitie jammergenoeg ook geen kampioenschappen. Een tweede plek werd behaald
in de hoofdklasse, maar verder geen grote kansen voor de andere teams. Hoewel er geen
kampioenschappen zijn behaald, zijn er door verschillende teams wel spannende potten gespeeld
in de strijd tegen degradatie dat maakt het spel natuurlijk leuk.
Bij de jeugdcompetitie werd er dit seizoen door één team gespeeld in de landelijke competitie,
Landelijk C en verder werd er gespeeld in twee 4e klasse teams, een 6e klasse team en tweemaal de
starterscompetitie. Bij de jeugd is er wel een kampioenschap te vieren. Een van de 4e klasse teams
is precies met 1 punt verschil kampioen geworden. Gefeliciteerd TTVN 2! Door dit kampioenschap
wordt de kloof tussen het eerste team en het tweede team een stukje kleiner, nu zij volgend
seizoen 3e klasse gaan spelen. Het eerste team speelde een goed seizoen, waarin zij in de
middenmoot van het Landelijk C eindigden. Aangezien ze bijna allemaal een klasse lager speelden
vorig seizoen, mogen Coen, Tycho, Sharon en kopman Milo trots zijn op deze prestatie.
Bij de starterscompetitie worden de teams na de helft van de competitie op basis van de resultaten
verdeeld in een zware poule en een iets minder zware poule. Beide teams van TTVN kwamen uit in
de iets minder zware poule en daarvan heeft TTVN 5 deze poule gewonnen. Dat is goed gedaan van
ze en dat belooft wat voor het volgende seizoen. De andere teams hadden niet veel kansen voor
eventuele kampioenschappen, maar dat kan volgend seizoen weer.
Dit waren de resultaten van de najaarscompetitie 2015. We hopen op een mooi seizoen in het
voorjaar met veel teams, leuke wedstrijden en als het even kan wat kampioenschappen! Vergeet
niet, volgend seizoen is alles iets anders door de nieuwe plastic ballen.

NJM Landelijke Kwartfinale
Afgelopen zondag 6 december werd de landelijke kwartfinale van de Nationale Jeugd Meerkampen
gespeeld in de topsportzaal in Almere. TTVN werd vertegenwoordigd door Patrick, Milo en Sharon
bij de junioren en Jurre bij de pupillen. Douwe speelde ook, maar kwam uit voor SKF. De beste drie
spelers in de poule van zes mogen door naar de halve finale in Assen. (14feb)

Grote Clubactie brengt bijna
€ 600,- op
Dit jaar heeft de Grote Clubactie € 587,opgeleverd.
Dat was vooral te danken aan de ruim
190 loten die door jeugdleden zijn
verkocht door langs de deuren te gaan
en familieleden en bekenden te
benaderen.
Daarnaast zijn 25 loten in de bar
verkocht, en 38 loten via de ‘onlineverkoop’.
Topverkoper was jeugdlid Sven Klein
Gunnewiek, met maar liefst 34 loten.
Daarnaast haalden ook Hendrik Brion
(30), Amber Vink (26) Douwe Peper (26)
en Timo Crul (25) de grens van 20 loten.
Daarmee verdienen zij allemaal de ’20loten’-prijs, die recht geeft op gratis
toegang tot een pretpark of een fikse
korting op een tassenset of voetbal van
Masita. De ’20-loten’-prijs komt naar
jullie toe.
De Sponsorcommissie (Mylène en Joris)
is heel blij met dit resultaat, en zij
bedanken iedereen die heeft geholpen
om dit prachtige resultaat te halen. Het
geld zal worden besteed aan nieuwe
teltafels, telborden en nieuwe netjes.
Colofon

Patrick speelde niet zijn beste toernooi, maar ruim voldoende om de tweede plek te bemachtigen.
Hij verloor alleen van een verdediger, Wouter, zoals wel vaker in vijven.
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Als je de poule van Milo zag, behoorde hij op zijn zachtst gezegd niet tot de favorieten om door te
gaan. Toch flikte hij het om derde te worden in de poule, door onderweg onder andere van een 3e
divisie speler(!) te winnen. Een bijzonder knappe prestatie en dik verdiend.

Sporthal de Waterlelie
Heemraadsweide 13
3437 CA Nieuwegein

Sharon speelde een goed toernooi, waarin ze in spannende games vaak net aan het kortste eind
trok. Ze won wel twee partijen en werd vierde, maar dat is net niet genoeg om door te gaan naar
de halve finale.
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info@ttvn.nl

Jurre speelde in een poule waarin de krachtsverschillen vrij groot waren een paar goeie potjes. Hij
verloor alleen ruim van de nummer een van de poule, maar werd netjes tweede!
Douwe heeft naar eigen zeggen een redelijk toernooi gespeeld. Hij won drie wedstrijden dik en
tweemaal spannende partijen verloren. Hierdoor is hij derde geworden en mag hij naar de halve
finale.

Speeltijden:
Ma 19:30-23:00 18+
Wo 18:00-20:00 jeugd
Do 17:45-19:00 jeugd
Do 19:00-20:30 jeugd
Vr 18:00-20:00 jeugd
Vr 20:00-22:00 18+

