
Tafeltennisseizoen weer gestart!

Misschien heb je het al gemerkt... De scholen zijn weer begonnen! En dat betekent ook het
startschot voor het najaarsseizoen tafeltennis. Trainingen, voorbereiden op de competitie,
toernooien en een heleboel andere activiteiten. Eén van deze activiteiten is niet
onbelangrijk om even te vermelden: op dinsdag 29 augustus vanaf 20:00 uur kun je
nieuwe rubbers, frames en accessoires scoren bij de stand van TT Sport! En dat gewoon
in de kantine van de tafeltennis accommodatie. Zo kun je goed aan je eerste wedstrijden
beginnen. 
 
Ook zijn de trainingen weer gestart. Iedereen heeft hierover informatie ontvangen van de
Technische Commissie. Er zijn een aantal zaken gewijzigd. Let dus goed op welke trainer
je hebt en op welke tijden je staat ingedeeld. 
 
Tot slot een oproep als je komt spelen/trainen: het kan zijn dat het druk is in de zaal, zeker
aan het begin van het seizoen. Er zijn verschillende groepen die gebruik maken van onze
accommodatie (bijvoorbeeld deelnemers aan onze kennismakingscursussen). Houdt
daarom een beetje rekening met elkaar en zorg dat je alles na het spelen netjes achterlaat.
Iedereen een heel fijn tafeltennisseizoen gewenst! 



Werven op de
Braderie

 
Een vast onderdeel van
het wervingsprogramma
van TTV Rijnsoever is de
Braderie tijdens de
feestweek in Katwijk aan
den Rijn. Met een prachtig
ingerichte kraam en drie
midi-tafeltennistafels kon
je er eigenlijk niet
omheen. De hele dag
konden kinderen én
volwassenen spelen op
één van de tafels, raden
hoeveel balletjes er in de
zak zaten en een mooie
poster scoren. Ook RTV
Katwijk kwam even langs
om te filmen. Met
ontzettend veel dank aan
de vrijwilligers: Jasper,
Michiel, Leen, Hans,
Marianne, Peter, en de
familie Hoek!

Website
RTVKatwijk

Vrijwilligersmarkt 
29 augustus

 
Vrijwilligers zijn de
drijvende kracht achter
elke (sport)vereniging.
Daarom organiseert de
Gemeente Katwijk, in
samenwerking met het
Vrijwilligers Informatie
Punt (VIP) en het
Welzijnskwartier een
speciale editie van de
Toeristenmarkt. Op
dinsdag 29 augustus
staat ook TTV Rijnsoever
met een kraam in het
centrum van Katwijk aan
Zee (Badstraat/
Voorstraat). Doel is
aandacht te vragen voor
het werk van de
vrijwilliger, maar ook het
promoten van onze leuke
sport! Wil je helpen
tijdens deze dag? Meld
je dan hieronder aan.

Ik wil graag helpen!

Trainingen najaar
2017 van start

 
De trainingen zijn weer
begonnen. De trainers
van TTV Rijnsoever zijn
weer klaar voor een serie
nieuwe, leuke maar
vooral ook intensieve
trainingen. Iedereen heeft
al te horen gekregen
wanneer hij/zij ingedeeld
is. Toch kan het zijn dat
er iets verandert in je
situatie. Spreek in dat
geval je trainer even aan. 
Wil je alles nog een keer
bekijken, ga dan naar
onze website. Hier staat
ook de teamindeling voor
dit seizoen. Tot slot nog
even dit: vergeet niet
jezelf af te melden als je
een keer niet kunt! Dit
kan door te bellen met de
zaal of te e-mailen naar
je trainer.

Bekijk de indeling

Geslaagde tafeltennisworkshop bij Bibliotheek

In de bibliotheek is altijd wat te doen. Zeker in de zomer, want dan worden er allemaal
leuke activiteiten georganiseerd. Eens iets anders dan alleen boeken en films. In plaats
van een boek lezen over tafeltennis, konden 12 jonge deelnemers uit Katwijk op een leuke
manier kennismaken met de sport. TTV Rijnsoever gaf op 19 augustus namelijk een
workshop met na afloop een heuse demonstratie. 

mailto:werving@ttvrijnsoever.nl?subject=Aanmelding%20Vrijwilligersmarkt


 
Gewapend met drie kleine tafels, een bak vol batjes, balletjes werd alles klaar gezet voor
de middag. Jasper en Robbert wisten de kinderen twee uur lang te boeien en uit te dagen
met lastige oefeningen, snelle spelletjes en bijzondere weetjes. Letterlijk alles werd uit de
kast gehaald om er een leuke middag van te maken... dus ook de boeken! Na een klein
toernooitje, waarbij de winnaar een voucher voor een gratis kennismakingscursus won,
werd afgesloten met de demonstratie. De kinderen en ook ouders die waren komen kijken
vonden het super! Graag komen we dan ook nog een keertje terug bij de Bibliotheek
Katwijk voor een vervolg. En oh ja... heb je de aftermovie al bekeken? Doe dat hier! 
 

Meten is weten! De poll

Dit keer in de poll: Een nieuw seizoen betekent vaak weer even kijken naar de kwaliteit
van je batje, schoenen en rubbers. Maar (helaas) hebben we geen vast aanspreekpunt

meer. In plaats daarvan regelen we één keer per seizoen dat TT Sport langs komt. 
 

Hoe koop jij het liefst je nieuwe materiaal? 
 

A. Via de stand van TT Sport. Dan plakken ze alles gelijk terwijl je wacht 
B. Iemand van de vereniging om nieuw materiaal bij te bestellen. 

C. Ik bestel dit het liefste zelf online 
D. Een ander batje? Ik speel al jaren met hetzelfde! 

 
 

Uitslag vorige maand over komkommers: 80% van de stemmers is doet ze lekker door
de sla, maar 20% van de stemmers gaf aan niet van groente te houden. Belangrijk voor

een gezond (sport)dieet hoor! ;-)

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

Je kunt hier je gegevens wijzigen of je afmelden voor deze nieuwsbrief
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