
Jeugd Rijnsoever speelt zich in de kijkers tijdens 'Open Zwijndrechtse'

Op zaterdag 13 mei was Rijnsoever zeer goed vertegenwoordigd met 17 jeugdleden op
het 'Open Zwijndrechtse Kampioenschap'. Corine deed verslag: 
 
Bij  aankomst werd  al  snel  duidelijk  dat  wij  een  van  de  grootste  afvaardigingen waren.
Jullie  waren  ingedeeld  in  3  categorieën.  Het  toernooi  startte  we  in  poules.  Sommige
spelers waren direct de pineut en moesten tegen eigen clubgenootjes spelen. Niet altijd
leuk, maar wel het eerlijkst.  
De een liep vlekkeloos door de poulefase heen, de ander had wat meer moeite.

Na de poulefase was iedereen door naar de vervolgrondes. Je kon, aan de hand van de
poulefase resultaten, doorstromen naar het hoofdtoernooi of het troosttoernooi. Vanaf
dat moment was het winnen of uit het toernooi liggen. Spannende potten en rood
bezweten gezichten. Ook de vermoeidheid begon langzaam toe te slaan. En toch, jullie
gaven niet op!  
Uiteindelijk mochten Luna (1e plaats), Bjorn (2e plaats) en Jasper R (3e plaats) een
welverdiende prijs in ontvangst nemen! 
Een eervolle vermelding voor Dylan en Jasper K, die beide net te kort kwamen voor een
podiumplaats en op de 4e plaats eindigde.



Ouders, bedankt voor het rijden en (mede)begeleiden! En jeugdspelers, wat zijn en
blijven jullie een FANTASTISCHE groep om te begeleiden!! Lekker losgaan als het kan,
super serieus tijdens wedstrijden en jullie helpen elkaar tijdens wedstrijden met tips en
trucs. Dat jullie elkaar zo aanmoedigen maakt jullie echt een groep en dat heb ik
vandaag bij andere verenigingen wel anders gezien... Toppers!

Robbert Neijenhuis
stopt als trainer

 
Na bijna tien jaar actief te
zijn geweest als trainer bij
TTV  Rijnsoever  vindt
Robbert  het  tijd  om  zich
te  richten  op  andere
zaken.  "Ik  heb  training
gegeven  aan  senioren,
maar vooral aan de jeugd
en  dit  altijd  met
ontzettend  veel  plezier
gedaan.  Ook  de
contacten met ouders zijn
altijd  goed  geweest."
Robbert zal nog wel actief
blijven  binnen  de
wervingscommissie.  "Hier
sta  ik  ook  nog  wel  eens
voor  de  groep,  bij  de
kennismakingscursus.  Ik
vind  het  fijn  mij  hier
voorlopig  helemaal  op  te
kunnen richten. En op de
competitie natuurlijk!"

Kreanga tekent bij
eredivisie Taverzo

 
Kalinikos  Kreanga.
Misschien  zegt  deze
naam  je  (nog)  niets,
maar  Taverzo  heeft
deze  Griekse
international  vastgelegd
voor  het  volgende
eredivisie  seizoen.
Kreanga,  vooral  berucht
om  zijn  felle  backhand
topspin  heeft  vijf  keer
meegedaan  aan  de
olympische  spelen  en
werd  in  2003  derde  op
het  WK  tafeltennis.  Hij
was  helaas  niet  te  zien
tijdens  de  vorige
internland  Nederland
Griekenland,  maar  is
vanaf  september  dus  te
bewonderen  in
Zoetermeer.  De  moeite
waard  om eens  te  gaan
kijken dus!

Jeugdkamp gaat niet
door

 
Vorig  jaar  is  een  zeer
geslaagd  jeugdkamp
georganiseerd,  en  ook
dit  jaar zou er een groep
afreizen  naar  het
Brabantse Drunen tijdens
het  pinksterweekeind.  Er
was  bewust  gekozen
voor  dezelfde
accommodatie  vanwege
de gunstige  ligging  in de
natuur  en  de  lage
kosten.  Echter,  het
jeugdkamp  gaat  dit  jaar
helaas  niet  door,
vanwege  een  tekort  aan
aanmeldingen.  Dit  is
natuurlijk  erg  vervelend
voor  diegenen  die  zich
wel  hadden  aangemeld.
Zij  zijn  inmiddels  op  de
hoogte gebracht. 



Succesvol jubileum Lange Tafeltennis Toernooi

Wie had de langste adem tijdens de jubileum editie van het Lange Tafeltennis Toernooi?
Op  zaterdag  20 mei  werd  de  opstelling  in  de  zaal  flink  verbouwd  en  na  wat  sjouwen
stonden er vijf lange tafels, klaar voor de strijd. 
 
's Ochtends was het de beurt aan de  jeugd. Tien spelers speelden  in  twee poules hun
wedstrijden af en iedereen had een andere tactiek. Sommige spelers probeerden de bal
zo  hard  mogelijk  naar  de  overkant  te  slaan,  terwijl  anderen  zoveel  mogelijk  effect
probeerden  te  geven.  Dylan,  Martien,  Arie  en  Paul  wisten  zich  te  plaatsen  voor  de
kruisfinales. Martien  eindigde  heel  knap  op  de  vierde  plaats,  gevolgd  door  Arie.  In  de
finale was Paul net te sterk voor Dylan, die vooral met zijn harde service indruk maakte.  
 
Bij  de  senioren  waren  er  twaalf
deelnemers  en  werd  eerst
gespeeld  in driekampen.  In deze
eerste  ronde  speelden  alle
niveaus door elkaar.  Je  resultaat
in  deze  poule  (1e,  2e  of  3e)
bepaalde  vervolgens  of  je  in
poule  1  (om  de  eerste  plaats),
poule 2 (om de tweede plaats) of
poule  3  (om  de  derde  plaats)
moest  spelen.  Derde  werd
uiteindelijk Stephan, gevolgd door
Pieter.  Pieter  had  nog  nooit
eerder gespeeld op de lange tafel
en was samen met zijn clubgenoot Martin helemaal uit Numansdorp (Tavenu) afgereisd.
De winnaar van het toernooi werd Jasper. Iedereen bedankt dat je er was!

Meten is weten! De poll

 
Dit keer in de poll: je favoriete internationale speler

China domineert nog steeds de internationale top, maar ook Europa heeft grote spelers
voortgebracht. En na het nieuws over Kreanga die bij Taverzo gaat spelen de vraag:  

 
Wie is jouw favoriete internationale speler (Europa)? 

 
A. Kalinikos Kreanga

B. Timo Boll 
C. Werner Schlager 
D. JanOve Waldner 
E. Michael Maze

 
Uitslag vorige maand over nieuwe vormen van tafeltennis: 50% van de stemmers geeft
heeft Headis gekozen als favoriet, 25% koos voor lange tafel en de overige 25% voor

Ultimate. Allemaal maar eens uitproberen dus!

Heb je altijd al willen weten hoe de nieuwsbrieflezer ergens over denkt? Mail dan je
vraag naar werving@ttvrijnsoever.nl
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