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Een halfjaar geleden verscheen
de  eerste  editie  van  de  TTV
Rijnsoever  nieuwsbrief.  De
nieuwsbrief  is  bedoeld  om
leden  te  informeren  en
enthousiast  te  maken  over
onze  tafeltennisvereniging.  In
het  begin  was  het  nog  even
zoeken  naar  een  mooie  'huisstijl'  en  moest  de  inhoud
nog worden vastgesteld.

Nu,  een  halfjaar  verder,  zijn  er  een  aantal  rubrieken  bij
gekomen  en  is  het  ook  mogelijk  afbeeldingen  te
plaatsen  bij  de  stukjes.  Er  is  dus  een  goede  basis
neergezet.  Tot  nu  toe  hebben  verschillende  vrijwilligers
een  leuk  stukje  geschreven  voor  in  de  nieuwsbrief.  Zo
wordt het echt iets van ons allemaal!

Toch  is  extra  hulp  nodig  om  deze  nieuwsbrief  elke
maand  te  kunnen  uitgeven.  En  daarom  ben  ik  op  zoek
naar  jou,  de  trouwe  lezer  van  deze  brief!  Of  je  het  nu
leuk vind om stukjes te schrijven, creatieve ideeën hebt
voor  nieuwe  rubrieken  of  gewoon  wat  nieuws  wil
proberen, meld je vooral aan!

Graag  leg  ik  je  uit  hoe  het  programma  werkt,  welke
opties er zijn en wat er moet gebeuren. Verwacht (om de
maand)  24  uur  te  besteden.  Interesse?  Neem  dan
contact op met Robbert Neijenhuis.

Verjaardagen

10 mei 
Willem Guijt 

Brent Wattel 
                          
12 mei 
Hugo Haasnoot 

14 mei 
Jeroen Kruikemeijer 

15 mei 
Bart van Wezenbeek 

17 mei 
Cock Slager 

19 mei 
Hans Douma 

21 mei 
Joost Noort 

22 mei 
Ita Roebers 

23 mei 
Lisa van Beelen 

26 mei 
Wim Schouten 

30 mei 
Paul Hoek

Duo teams boeken uitstekende resultaten
 

mailto:robbert.neijenhuis@gmail.com


Dat  voor  succes  soms  een  goed
partnerschap  nodig  is  bewijzen Aad
en  Bas  van  Toor,  Nick  en  Simon,
Jeroen  van  Koningsbrugge  en
Dennis  van  de  Ven,  maar  ook
Buurman  en  Buurman.  De  geheime
formule:  inzet,  vriendschap  en
samenwerking.  Bij  tafeltennis
vereniging Rijnsoever beschikken wij
ook  over  enkele  ijzersterke  duo
combinaties.

In deze voorjaarscompetitie kwamen er drie duo teams uit  in de blauwe clubkleuren; allen
in de vierde klasse.

Het  koppel  met  veruit  de  meeste  ervaring,  bestaande  uit  Karel  Rademaker  en  Roy
Wijnstroot, heeft een zeer goed seizoen achter de rug. Door  telkens goede uitslagen neer
te  zetten  zijn  beide  heren  bovenaan  de  ranglijst  geëindigd.  De  promotie  naar  de  derde
klasse is dan ook welverdiend!
Met bijna net zoveel aan ervaring zijn ook Jan Holten en Arjan van Paridon hoog geëindigd
in  hun  poule.  De  koppositie  was  net  te  veel  gegrepen,  maar  beide  heren  mogen  zeer
tevreden zijn met de verdiende tweede plek. Maar liefst twee keer pakten zij de maximale
score van 5 punten.
Het  derde  koppel,  bestaande  uit  Lex  Roodenrijs  en  Eric  Klinkenberg  hebben  een  prima
prestatie neergezet door de derde plaats in de poule te veroveren. Het niveau in deze poule
lag  zeer  dicht  bij  elkaar,  en  veel  wedstrijden  werden  met  minimaal  verschil  beslist.
Met  goede  individuele,  maar  ook  gezamenlijke  resultaten  biedt  deze  prestatie  veel
perspectief voor volgend seizoen.

Tafeltennis senioren overdag
 

Door Gert Slager
 
Een  klein  balletje.  Daar  draait  het
allemaal  om.  Daarvoor    komen  we
goed  gemutst  in  het  onderaardse
ons  spelletje  spelen.  En  het  moet
gezegd:  we  zijn  best  blij  met  dit
mooie onderkomen.  Ja, ik geef het
toe,    niet  ieder  balletje  wordt  even
gemakkelijk  opgeraapt.  Zijn  de
spieren  dan  toch wat  stram  geworden  bij  ons  clubje?    Is  het misschien  hierom dat  onze
grijze golf er een hekel aan heeft dat er zo nu en dan wat weinig balletjes voor handen zijn?

De kunst is natuurlijk om de ruimte zo mooi en functioneel mogelijk te houden met elkaar.
Dat lijkt simpel gezegd, maar de praktijk is altijd weerbarstiger. Daarom een pluim voor de
personen  die  zorgen  voor  creatieve  uitingen  aan  de muur  en  die  de  tafels  zo  nu  en  dan
voorzien van bloemetjes. Elke keer vraagt dat laatste weer aandacht.
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