
Poll (inclusief uitslag vorige keer)
In de poll van deze maand: Ons eerste team speelt al
lange tijd op landelijk niveau. Kom jij wel eens kijken?

Heb je wel eens een wedstrijd van Heren 1 gezien?

Ja, ik zie alle wedstrijden! 
Ja, ik ben er altijd bij thuiswedstrijden! 
Ja, ik ben wel eens komen kijken! 
Nee, nog nooit! Maar ik vind het wel leuk! 
Nee, ik doe zaterdags altijd boodschappen 

De uitslag van de vorige poll: Nieuws 
Ben  jij  altijd  op  de  hoogte  van  de  laatste  nieuwtjes?
Misschien ben je gewoon heel nieuwsgierig. De poll van
vorige  maand  ging  over  je  favoriete  manier  om  nieuws
over  de  tafeltennisvereniging  te  volgen.  Mark
Zuckerberg moet  zich  gaan  schamen,  want maar  liefst
62% van de stemmers heeft de nieuwsbrief als favoriet,
en maar 12% koos voor Facebook. Ouch!

Verjaardagen
 
10 september  
Pieter Boekling 
                       
12 september  
Aad vom Hofe 
 
13 september  
Ben van Paridon 
 
14 september  
Robert ten Haken 
 
16 september  
Ernst Kouwe 
 
18 september  
Linda de Best 
 
Lucas van Duijn 
 
24 september  
Gerard van Duijn 
 

Negen nieuwe jeugdspelers stromen in bij competitie
 
Bij  het  beoefenen  van  een  sport,  zoals  tafeltennis,  is  het  gebruikelijk  dat  je  ernaar  toe
werkt  om  wedstrijden  te  spelen.  Een  kalenderjaar  kent  twee  competitieseizoenen.  Het
eerste seizoen start traditioneel begin september en duurt tot begin december. Het tweede
seizoen start in het voorjaar en eindigt rond april. 
 
In  september  starten  er  een  behoorlijk  aantal  nieuwe  spelers  en  speelsters  aan  hun
allereerste  competitie  voor TTV Rijnsoever.  Iedereen  is  ingedeeld  in een  team, maar ook
het  dragen  van  een  clubshirt  zorgt    voor  extra  teamspirit.  Tijd  om  kennis  te maken met
onze nieuwe jeugdigde talenten: 
 
Uitbreiding van de jeugdteams 
Marc  van  der  Plas  is  nog  niet  zo  lang  lid, maar  doet  het  al  wel  erg  goed.  Door  goed  te
trainen  is  hij  met  grote  sprongen  vooruit  gegaan.  Marc  stroomt  in  bij  team  5  in  de  5e
klasse. Alfonso Salido gaat het zeer ervaren team 7 aanvullen en is helemaal klaar voor de
competitie bij  de pupillen B. Het nieuw opgerichte  team 9 bestaat  dit  seizoen volledig uit
jong  bloed.  Arie  van  der  Bent,  Bas  Ouwehand,  Karlijn  Post,  Lisa  van  Beelen,  Sverre
Varkevisser, Willem Guijt  en Willem Soeverein  hebben  allemaal  hard  getraind. Ook  is  er



tijdens  de  interne  competitie  van  vorig  seizoen  al  veel  geoefend  met  het  spelen  van
wedstrijden. 
 
Training 
Bij  competitie  spelen  hoort  hard  trainen.
In principe traint iedere competitiespeler 2
maal per week. De verschillende jonge en
enthousiaste  trainers  overleggen
regelmatig  hoe  de  voortgang  van  iedere
speler is en passen trainingsinhoud hierop
aan.  Toch  blijft  er    zeker  bij  de  jonge
spelers    veel  tijd over  voor  spelletjes en
leuke sportuitdagingen. 
 
Ouders en begeleiding  
Van  ouders  verwachten  wij  een  zekere  betrokkenheid.  Wij  vragen  ouders  of  zij  per
toerbeurt  het  vervoer  naar  een  uitwedstrijd  op  zich  willen  nemen.  Om  ouders  de  juiste
kennis  mee  te  geven  zodat  ze  ook  op  het  gebied  van  coaching  en  begeleiding  meer
kunnen  betekenen,  organiseert  de  vereniging  een  infoavond  voor  alle  ouders  van
competitie  spelende  jeugd.  Deze  zal  plaatsvinden  op maandag  5  september  van  19:00
uur tot ongeveer 21:30 uur. Heb je jezelf nog niet aangemeld? Stuur dan een mail naar
werving@ttvrijnsoever.nl

Kennismakingsursus
Jeugd

 
Voor wie: jeugd t/m 15 jaar 
Wanneer: start zaterdag 17

september 2016 
Tijd: 09:30 t/m 11:00 uur 

Kosten: €20, voor 8 lessen 
Waar: TTV Rijnsoever

Kennismakingsursus
Senioren/Recreanten 

Voor wie: senioren vanaf 16
jaar 

Wanneer: start maandag
19 september 2016 

Tijd: 20:00 tot 21:00 uur 
Kosten: €20, voor 8 lessen 

Waar: TTV Rijnsoever

Zomeractiviteiten groot succes
 
Onlangs kon voor de derde keer op rij volop getafeltennist worden  in de  feesttent van het
Noordzee  Zomerfestival.  Tafeltennisvereniging  Rijnsoever  was  aanwezig  met  6  wedstrijd
TTtafels en 3 midi TTtafels; Ook verscheen tot nu toe twee keer een  'sport popup' op de
boulevard  van  Katwijk.  Er  werden  drie  kleine  tafeltennistafels  geplaatst  waarop
voorbijgangers een avond konden spelen. Tot na zonsondergang werd er gespeeld, waarna
alles weer snel werd opgeruimd.  Af en toe werd het geduld op de proef gesteld doordat alle
tafels  bezet  waren  en  men  even  moest  wachten.  Tot  slot  was  in  de  laatste  week  van
augustus de traditionele braderie tijdens de Oranjefeesten in Katwijk aan den Rijn. Ook hier
was Rijnsoever  vertegenwoordigd met  een  kraam. De  bekendheid  van TTV Rijnsoever  is
afgelopen  tijd  verder  vergroot.  Velen  raakten  geïnteresseerd  in  het  tafeltennis  en  de
onbeperkte spelmogelijkheden die de tafeltennisvereniging biedt. Vind je het leuk te helpen
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bij  dit  soort  activiteiten?  Laat  het
even  weten  bij  iemand  van  de
wervingscommissie!  
P.S.  Alle  vrijwilligers  die  hebben
geholpen  tijdens  deze  activiteiten:
ontzettend bedankt!!!

Li Jiao beëindigt internationale carrière
 
Tijdens  de  Olympische  Spelen  in
Rio  de  Janeiro  werd  er  natuurlijk
ook  weer  getafeltennisd.  Helaas
geen  medailles  in  deze  categorie.
Toch  doet  Nederland  het  al  jaren
erg  goed  op  internationaal  niveau,
vooral bij de dames.   Li Jiao en Li
Ji  hebben  samen  (en
individueel) vele prijzen gewonnen.
Toch  heeft  Li  Jiao  besloten  haar
professionele  tafeltenniscarière  te
beëindigen en zich  te gaan richten
op  het  begeleiden  van  jonge
Nederlandse tafeltennistalenten. Wil je meer weten over dit nieuws? Lees dan het artikel op
de website van de NTTB.
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