
Jeugdpelers geselecteerd voor
afdelingstraining NTTB
 
Vijf  jeugdleden  van  Rijnsoever  zijn  dit  seizoen
uitgenodigd voor afdelingstrainingen die verzorgd worden
door  de TafelTennis  School  Den Haag  (TTSD). Wij  zijn
als  verenging  erg  trots  op  onze  vijf  jeugdleden  Fé
Remery,  Luna  Remery,  Quintijn  Hoogendijk,  Bjorn  de
Klerk en Niels de Klerk.
De  afdelingstrainingen  zijn  opgezet  om    gemotiveerde
pupillen en welpen uit de regio rondom Den Haag verder
op te leiden. De kinderen zijn dan ook geselecteerd door
middel  van  hun  prestatie  op  de  ZuidHollandse
Kampioenschappen of op basis van hun prestatie  in de
competitie. 
 
Fé  en  Luna  Remery  trainen  al  langer  bij  TafelTennis
School  Den  Haag,  maar  Bjorn,  Niels  en  Quintijn  zijn
onlangs gestart met een serie van negen trainingen.

 
 Luna, Niels, Fé, Bjorn en Quintijn op de bondstraining

Het was  in het begin nog een beetje spannend maar de
kinderen  vinden  het  erg  leuk  en  werken  er  hard
voor.  Tijdens  een  flinke  training  op  de  zondagochtend
van  10:30  tot  13:00  uur  krijgen  de  kinderen  goede  tips
op  technisch  gebied  van  de  ervaren  trainer  Ronald

Verjaardagen

03 april 
Marjan Hooijmans 
                          
Bjorn de Klerk   
  
04 april                 
Klaas Parlevliet
                              
10 april 
Alexander Krol
                
12 april 
Jonathan Haasnoot
                          
14 april 
Jan de Haas 

16 april 
Fé Remery                
                       
Luna Remery            
                       
21 april 
Herman
Oudshoorn      
                
22 april 
Hans van de
Pol              
                
24 april 
Huig van
Duijvenvoorde          
   
25 april 
Roy Wijnstroot          
                         
28 april 
Margreet v Houten-
Meijer 
                
28 april 
Theo Kuijper    
                          
30 april 
Anne van

Duijvenbode



Schildknegt. Een stukje conditietraining is natuurlijk ook
gewoon inbegrepen.

De trainers wensen de kinderen nog heel erg veel plezier
en  heel  veel  succes  bij  de  trainingen  en  we  hopen  dat
het erg leerzaam voor ze is!

Duijvenbode
               
Cees Kuijper     

Website vernieuwd

Door Johan Vliegenthart

Misschien hebben jullie het al gezien. Er is een nieuwe website! Met de vernieuwing hopen
we weer een frisse uitstraling te hebben, die past bij onze mooie nieuwe zaal. De website
is te bereiken via het oude vertrouwde adres: www.ttvrijnsoever.nl 
 

Het afgelopen jaar is er veel tijd gestoken in
de ontwikkeling van de nieuwe website. Voor
mijn werk ontwikkel ik het technische deel
achter websites. Alexander Holten heeft mij
daarom vorig jaar gevraagd om te kijken hoe
we de website konden verbeteren.
 
Na wat aanpassingen aan de oude website,
heb ik uiteindelijk besloten om volledig
opnieuw te beginnen en te werken met mijn
eigen systeem. Ik had alleen nog nooit een

design voor een website gemaakt. Dat maakte het lastig. Ik ben verschillende keren
opnieuw begonnen, maar de derde keer was het raak!
 
Afgelopen januari is er in de bestuursvergadering een plan gemaakt om de website te
vullen met content. Het volledige bestuur heeft bijgedragen aan de pagina’s en daarnaast
heeft Robbert nog enorm veel werk verzet! Op 9 maart was het zover, de website was
klaar. Twee dagen later is de website LIVE gegaan! 
 
De aankomende tijd worden er nog wat verbeteringen gedaan en nieuwe dingen toegevoegd
(tips zijn altijd welkom). Neem zo nu en dan eens een kijkje. Maar ik wil iedereen vooral
vragen om mee te helpen. Als je iets leuks te vertellen hebt, een verslag van een wedstrijd
of toernooi wilt doen, een stevige column wilt schrijven of iets anders. HEEL ERG
GRAAG! Zo kunnen we met z’n allen de website levendig en uptodate houden.

Schoon is niet gewoon
Een nieuwe zaal. Een  jarenlange droom van alles en  iedereen bij Rijnsoever  is uiteindelijk
vorig  jaar verwezenlijkt. Wij beschikken over een prachtige accommodatie waar menigeen
jaloers op is.

Een  accommodatie  die  ook  in  deze  staat moet  blijven  en waar wij met  z'n  allen  trots  op
kunnen blijven.  Dat verlangt van ons dat wij hiermee goed moeten omgaan. Dat betekent

http://www.ttvrijnsoever.nl/


in de praktijk dat wij er voor moeten zorgen dat alle  ruimten schoon blijven. Daar  ligt een
prachtige uitdaging. Over het algemeen kunnen wij wel zeggen dat er goed met het gebouw
wordt omgegaan. Helaas komt het  toch voor dat Nel en  ik af en  toe denken hoe het  toch
mogelijk is dat er bepaalde rommel blijft liggen. Het is een kleine moeite om daar even aan
te denken en vervolgens op te ruimen. Nietwaar?

Het  is  toch  een  prachtig  gezicht  als  alles  opgeruimd  en  netjes
is,  zodat wij  onze bezoekers  in een keurige   omgeving kunnen
ontvangen? Het  is  toch  fantastisch om ook  in die zin een goed
gastheer te kunnen zijn?

Er  gaat  heel  veel  goed.  Wij  herhalen  het  nog  maar  even. 
Gelukkig maar. maar het kan ons volgens ons geen kwaad om
af en toe de puntjes op de 'i' te zetten.

Wij  zullen  in  ieder  geval  ons  uiterste  best  blijven  doen  (en  daarmee  onze  naam  eer  aan
doen) "de boel" schoon te houden.

Met kraakheldere groeten,

Bert en Nel de Best

Van het bestuur
 
Met  regelmaat  komt  het  bestuur  samen  om  te  vergaderen. Middels  deze  rubriek  worden
leden  geïnformeerd  over  lopende  zaken  binnen  onze  vereniging  en  over  de
bestuursbesluiten. De laatste vergadering was op 8 maart, in een nieuwe samenstelling.

Recent  zijn  Jeroen Holten,  Johan Vliegenthart  en
Eline  Rondaij  toegetreden  tot  het  bestuur.  Jan
Holten  is  tussentijds  afgetreden.  Hij  gaat  zich
meer  toeleggen  op  de  uitvoering  van  activiteiten
voor  de  vereniging  (mindervaliden,  schoolsport,
evenementen)  en  minder  op  bestuurszaken.  Dit

geldt  ook  voor  Wim  Baars.  Wim  gaat  binnenkort  verhuizen  en  gaat  onze  vereniging
verlaten. Uiteraard wensen wij Wim alle geluk en gezondheid toe op zijn nieuwe stek.
 
De  eerste  vergadering  in  de  nieuwe  samenstelling  duurde  meteen  tot  na  23.00  uur.  We
hebben  het  besluitvormingsproces  binnen  het  bestuur  besproken.  In  principe  wordt
besloten  bij  meerderheid  van  stemmen,  maar  uiteraard  wel  nadat  alle  argumenten  met
elkaar zijn gedeeld. Een mooi voorbeeld was de muurschildering die  inmiddels  in de grote
zaal  is  aangebracht.  Achteraf  is  iedereen  enthousiast!  Maar  de  (aanloop  naar  de)
besluitvorming  ging  een  beetje  rommelig.  Een mooie  aanleiding  om  de  besluitvorming  te
bespreken.
 
De  jeugdcommissie  en  de  technische  commissie  gaan  het  idee  onderzoeken  om  de
selectie  van  de  jeugd  en  de  landelijk  spelende  seniorenteams  op  zaterdag  gelijktijdig  te
laten spelen. Dat  is nog geen gelopen  race, want er horen wat  randvoorwaarden bij. Daar
gaan we ongetwijfeld later meer over horen!
 



Wat ontzettend leuk is van nieuwe bestuursleden is dat er nieuwe ideeën opborrelen. Eline
Rondaij  is  druk met  de wervingscommissie,  Linda  is  vanuit  de  jeugdcommissie  druk met
het  organiseren  van  een  jeugdkamp,  en  Johan  Vliegenthart  onderzoekt  samen  met  de
barcommissie  of  er  een  pinautomaat  moet  komen  binnen  de  vereniging.  In  de
bestuursvergadering  is  het  “passen  en  meten”  om  alle  nieuwe  initiatieven  binnen  de
begroting een plek te geven.

Voortgang halverwege de competitie

Voor  alle  teams  zitten  de  eerste  wedstrijden  er  al  weer  op.  Tegen  elke  tegenstander  is
inmiddels een keer gespeeld en daarom is het tijd om de balans op te maken. Wie staan er
goed voor en waar moet er nog hard aan getrokken worden?

Jeugdcompetitie
Team  1    2e  klasse  (Ellen,  Anne,  Jasper,  Brent,  Nathan)  weet  zich  keurig  staande  te
houden in de tweede klasse, mede door de goede prestaties van kopman Jasper. 
Team  2      4e  klasse  (Wesley,  Job,  Robert)  heeft  dan  wel  geen  zicht  meer  op  het
kampioenschap, een keurige tweede plaats ligt voor het oprapen. 
Team 3  4e klasse (Jasper, Niels, Benjamin) gaat aan kop met een ruime voorsprong. Een
kampioenschap brengt deze spelers weer een stap verder in hun groei.
Team 4   5e  klasse  (Paul,  Justin,  Lisanne, Matthijs) doet mee  in  de  top  drie. Uitblinkers
zijn Matthijs en Paul, die nog  maar weinig hebben weggegeven.
Team 5   Pupillen A  (Lucas, Michiel, Bjorn)
houdt  goed  stand  in  de  middenmoot.
Handhaving  zal  geen  probleem  worden,
gezien de groeipotentie binnen het team.
Team  6    Pupillen  B  (Fé,  Jonathan,  Luna)
doet  net  als  team  5  redelijk  mee  in  het
midden.  Wel  is  de  marge  met  de
hekkensluiter nog erg klein.
Team 7  Pupillen C (Brian, Frank, Hugo,
Quintijn) gaat aan kop. Wel is de koppositie
nog lang niet veilig. Concurrent Smash (M)
volgt op slechts een
punt.                                       Frank gaat voor het kampioenschap
                                                                                          

Seniorencompetitie
Bij de senioren weet Rijnsoever 1  dat uitkomt op landelijk niveau in de derde divisie  zich
vooralsnog  goed  staande  te  houden.  Als  de  huidige  vierde  plaats  kan  worden
vastgehouden is lijfsbehoud een feit. Voor team 2 en 3, spelend in respectievelijk de eerste
en tweede klasse wordt het een hele grote en bijna onmogelijk opgave om degradatie nog
af  te wenden. Team 4  is ook nog niet veilig, maar alles  in het midden  ligt dicht bij elkaar.
Team 5 doet erg goed mee in de 3e klasse en kopman Reinier beleeft een goed seizoen tot
nu  toe. Het  zesde  team doet  volop mee  in  de  strijd  om het  kampioenschap. Halverwege
staat dit team op een verdiende eerste plaats. Team 7 is goed op weg zich veilig te spelen.
Wel  lijkt  promotie nu al  uitgesloten.  In de poule bij  team 8  lijkt  er weinig meer  te  kunnen
gebeuren.  Een  keurige  tweede  plaats  is  de  huidige  positie.  Bij  team  9 moet  er  nog  hard
gestreden worden om het kampioenschap. Een gedeelde eerste plaats  is de tussenstand.



Kopvrouw Kira heeft er alle vertrouwen in. Het tiende team beleefde een moeizame start en
heeft  wisselende  uitslagen.  Een  derde  plaats  is  nog  het  hoogst  haalbare  voor  dit  team.
Iedereen succes met de resterende wedstrijden!
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