TTV
TT
VN
N
N
Nieu
uwe
egein
n

ALV
V 20
016
Maandag 18
8 april as is de ALV van onze vereniging. Deze zal net zoals afggelopen jaren
n
den in de kan
ntine van de Waterlelie en
e zal om 19::00 beginnen
n. Alle leden van
gehouden word
over gehad. In deze mail staan ook dee agenda en de
dee vereniging hebben hierr al een mail o
notulen vaan de ALV van
n vorig jaar.
Er zal dit jaarr ook weer eeen aansluitend dubbel to
oernooi zijn. Hoe laat datt ongeveer zaal
beginnen iss afhankelijk van hoe langg de ALV duu
urt, maar moccht het zo zijjn dat je niet
aanwezigg kunt zijn op
p de ALV, nieet getreurd, je kunt gewoon mee doen
n met het
du
ubbeltoernoo
oi. Vind dus een
e leuke partner en hop
pelijk kunnen we een grotte poule of zeelfs
meeerdere poules maken om
m er een leuk toernooitjee van te makken.
Hoewel een
n dubbel toerrnooitje al geenoeg reden is om maand
dag naar de W
Waterlelie tee
ko
omen, raad ik ook aan naaar de ALV tee komen.
Err zullen een aaantal belanggrijke punten
n worden
besproken. Zoaals op de uitn
nodiging van de ALV is
uwendijk sto
oppen als
beeschreven, zal Erwin Nieu
ndt dit
voorzitter vvan TTVN. Heet bestuur vin
nattuurlijk jamm
mer, maar beegrijpt de afw
weging die
h
hij heeft gem
maakt. Erwin heeft nu vierr jaar de
v
vereniging
op
p uitstekendee wijze voorggezeten,
harttelijk bedankkt daarvoor.
EEen nieuwe vvoorzitter dieent in functiee te worden b
benoemd op de ALV en h
het bestuur w
wil
d
daarom ook graag
g
een gesschikte kandidaat vinden
n vóór 18 aprril. Leden die belangstellin
ng
h
hebben voorr deze functiee kunnen zich
h bij de secreetaris melden
n.
A
Alle leden zijn
n van harte w
welkom op dee ALV en er zzullen veel in
nteressante d
dingen wordeen
bespro
oken. Kom evven langs maaandagavond
d in de kantin
ne bij de Watterlelie.
Wees op tijd, alstu
ublieft!

Sponsorkkliks
Vanaaf enkele weeken is het
mogeelijk voor ied
dereen die
TTVN
N een waarm hart
toedraagt, om onze club
GRATTIS te sponsoren. Gaat
u, w
wanneer u dee volgende
keer iets on
nline wilt
besteellen, eerst naar ttvn.nl.
Ondeeraan de home pagina
staatt
een
liink
naar
spon
nsorkliks. Daaar vindt u
een o
overzicht met tientallen
grotee webwinkeels, waar
ondeer Bol.com, C
Coolblue en
Zalan
ndo. Daarnaaast zijn er
ook winkels om reizen en
hotels te boekeen en om
eten te bestellen. Elke
aankkoop bij een van deze
bedrrijven levert TTVN een
comm
missie op, teerwijl u zelf
dezeelfde prijs b
betaalt. De
spon
nsorcommissiee
heeft
TTVN
N enige tijd
d geleden
aanggemeld bij sp
ponsorkliks
en sindsdien is eer al meer
dan 100 euro verdiend. Op
de site is dee actuele
opbrrengst te volggen.

Voorjjaarscom
mpetitie 2
2016
Het iss dit seizoen erg opvallen
nd dat de jeu
ugdwedstrijd
den een stukk achterlopen
n op de
seniorencompetitie. De seniorrencompetitiie is nu een w
week voorbij en de jeugd
dteams
hebbeen nog twee wedstrijden te gaan. Een
n van de redenen is dat vvoor de senio
oren de
bekerrcompetitie er
e alweer aan
n zit te komeen, dus dan moet
m
de reguliere afgelop
pen zijn.
Het iss dus zo dat er bij de sen
nioren tien teeams uitkwamen in de voorjaarscom
mpetitie.
Hiervaan waren err vier regulieere en zes(!) duo teams. Het lijkt er dus op dat de duo
competitie een stu
uk aantrekkeelijker is dan de regulier ccompetitie. V
Van deze tien
n teams
zijn er helaas niett vele kampiioen geworden, maar wee kunnen geelukkig nog w
wel één
team feliciteren: Duo team vier met Marrco, Frank en
n Sandra, geefeliciteerd m
met het
kampioenschap in
n de vijfde klasse en veel succes in dee vierde klassse volgend seizoen!
Van d
de andere teaams heeft iedereen zich vverder gehan
ndhaafd, beh
halve duo teaam één
en du
uo team vijff, die respecctievelijk zessde en vijfde zijn gewo
orden, en daaardoor
degraadatiekandidaaten zijn. N
Nu de comp
petitie afgelopen is, ku
unnen menssen die
intereesse hebben zich klaar maaken voor dee bekercompeetitie.
Hoe gaat
g
het er aaan toe bij dee jeugd? Er ziijn daar nu aacht wedstrijd
den gespeeld
d en de
resulttaten zijn wiisselend. Er zijn zes teaams bij de jeeugd en er lijkt één teaam het
kampioenschap tee halen. TTVN 2 in de eeerste klasse sstaat op de eeerste plek met
m een
mooiee voorsprong. Kom een
ns kijken bij hun laatstee wedstrijd thuis op 23
3 april!
Bij de andere team
ms zijn er veeel teams rond
d de middenmoot, somm
mige iets erbo
oven en
anderre iets erond
der. Met nog twee laatstee wedstrijden te gaan weens ik de jeu
ugd nog
plezieerige wedstrijden en hopelijk wordtt er ook nogg een mooi resultaat behaald.
Gekekken over het hele seizoen
n waar er voo
or het eerst m
met plastic iss gespeeld, zie ik dat
veel spelers
s
er ongeveer geweend aan geraakt. Als de bal
b goed rond
d is (dat is so
oms zo),
kan er gewoon go
oed mee gesp
peeld worden. Het spelen
n met plasticc zal dus al heeel snel
de gewoonste zaaak van de werreld worden..

Agen
nda en toern
nooien kom
mende tijd:
Hier een
e agenda vvan komendee zaken en toernooien diee er aan komeen.
Datu
um
17 april
18 april
24 april
30 april
1 meei
7 meei
7 meei
21/2
22 mei (een of
o
beide dagen)
28 mei
m
29 mei
m

Evenem
ment
Domstadtoernooi
ALV
Senioreen meerkampen B, D, F
licensiee, inschrijvingg tot 8 april.
NJK‐B jeugd
j
toerno
ooi
NJK‐Ajeeugd toernoo
oi
Ladderrcompetitie jeugd
Wutto Open toerno
ooi
Unicum
m open singlee toernooi

Plaats
UTTC, Utrecht
TTVN, Nieuwegein
Verschillende zalen d
door
het land.
Nijmegeen
Nijmegeen
TTVN
SVE, Utrrecht
Unicum,, Geldrop

Middenmeerkampeen jeugd
Game1
11 TN open

Hilversum
Nijmegeen

De b
bekercompe
etitie
Nadat de reguliere ccompetitie
is afgelop
pen, begint eind April
altijd de Bekercom
mpetitie in
Midden. Do
oordat er
regio M
tegenwoo
ordig geweerkt wordt
met een ander soorrt rating, is
er ook het een en ander
veranderd
d in de voorgifte
tabel. Dezze veranderingen zijn
te volgen via TTapp,, zowel op
de appliccatie als dee website.
De inschrrijving van de beker
kan ook vvia TTapp, een sluit op
maandag 18 april. Minimaal
aantal personen per team is 4,
maximaall is 7. Het verschil in
vanzelf
wordt
rating
uitgerekend in de TTTapp, en zo
ook
au
utomatisch
wordt
orgifte is.
berekend wat de voo

Colofon April 2016
Deze uitgave is van
niging
Tafeeltennisveren
Nieuw
wegein. Sportthal de
Waterleliie Heemraad
dsweide 13
3437 CA Nieuweegein
Informatie via info@
@ttvn.nl
Speeltijden:
Maa 19:30‐23:00
0 18+
Wo 1
18:00‐20:00 jeugd
Do 17:45
5‐19:00 en 19
9:00‐20:30
jeugd
Vr 1
18:00‐20:00 jeugd
Vr 20:00‐22:00 18+

