
Poll (inclusief uitslag vorige keer)
In de poll van deze maand: vrijwilligerswerk. Onze
vereniging is aan het groeien, maar kan niet draaien
zonder de hulp van fantastische vrijwilligers. Er zijn heel
veel dingen die jij kunt doen, ook al is het maar een uur
per week. Het geeft je echt veel voldoening! Daarom de
vraag:

Wat houd je tegen om vrijwilligerswerk te doen bij
TTV Rijnsoever?

Niets! Ik ben al (heel) actief 
Ik wil wel, maar ik weet niet wat ik kan doen 
Ik doe al ergens anders vrijwilligerswerk 
Ik heb er geen tijd voor 
Ik wil alleen tafeltennissen 

De uitslag van de vorige poll: Duo of regulier? 
De  NTTB  denk  na  over  een  aanpassing  van  de
competitieopzet.  Hierbij  is  één  van  de  opties  een
volledige DUO competitie.  In de poll werd gevraagd hoe
jij  daar  over  denkt!  De  meningen  waren  flink  verdeeld.
38% van de stemmers vind dit wel een goed idee. Daar
tegenover  staat  dat  53% van de  stemmers dit  niet  ziet
zitten.  De  rest  had  geen  mening.  Nog  even  afwachten
wat het wordt!

Pinapparaat
 
Aankondiging:  het  bestuur  heeft  besloten  dat  er  een
pinapparaat  komt.  Het  apparaat  beschikt  ook  over  een
functie  contactloos  betalen.  Hiermee  wil  het  bestuur
tegemoetkomen aan de terugkomende vraag vanuit haar
leden.  Het  blijft  natuurlijk  mogelijk  contant  te  betalen,
maar voor elk bedrag: pinnen mag! Binnenkort wordt het
pinapparaat geplaatst.

Verjaardagen
 
 
2 november  
Lynn van den Oever 
 
Johan Vliegenthart
 
4 november  
Peter van Egmond 
 
Eva Koekebakker 
 
7 november  
Bram de Vries 
 
8 november  
Brian Guijt 
 
12 november  
Henk Kreft 
 
23 november  
Ben Stolk 
 
25 november  
Daniel Sandifort 
 
26 november  
Arie van der Bent 
 
27 november  
Leen van den Oever 
 
29 november  
Henk Frölich 
 
30 november  
Adri Berkheij 
 

Trainen trainen trainen
 
Met  veel  trainen wordt  je  beter.  En  er  is  best wel wat  om op  te  letten:  je  slag,  vastheid,
voetenwerk,  reactievermogen,  service,  noem maar  op!  Elke  week wordt  op  verschillende



dagen  en  tijden  getraind.  TTV  Rijnsoever  mag  zich  zeer  gelukkig  prijzen  met  het  vaste
trainerskorps dat allemaal 'eigen kweek' is. Dat merk je in de betrokkenheid bij de spelers. 
 
Esther Janssen  is zo'n betrokken trainer. Terwijl zij momenteel bezig  is met het halen van
haar officiële Tafeltennistrainer 3 certificaat geeft ze ook trainingen op maandag en dinsdag
avond.  De  groepen  zijn  heel  divers,  van  de  allerjongste  tot  de  meest  ervaren
competitiespelers. Esther  vindt elke groep even  leuk en komt altijd met goede  tips om  je
spel  te  verbeteren.  "Ik  leer  de  kinderen  ook  zelf  tips  aan  elkaar  geven,  dat  hoort  er
natuurlijk  ook  bij".  Bij  de  senioren  gaat  het  ook  goed.  Doordat  er  vaste  afspraken  zijn
gemaakt over de inzet die moet worden getoond is de opkomst hoger en de groep een stuk
serieuzer aan het trainen. "Laatst waren er zelfs 22 spelers op de dinsdagavond die wilden
meespelen en stond de hele zaal vol!" vertelt Esther verder. 
 
Train jij nu nog niet mee, maar wil je dit wel graag gaan doen? Binnenkort kun je je
weer aanmelden voor de trainingen in 2017! 

Drie keer heen en weer voor de kinderen 
 
Door GertJan de Klerk 
 

Het begon zo'n jaar of 5 geleden met Niels.Hij

mocht  kiezen na  zijn  zwemdiploma of  hij  nog
voor  zijn  diploma  B  ging  of  ging  sporten  .Hij
koos  ervoor  om  te  gaan  sporten,  want  dat
zwembad  daar  was  hij  wel  klaar  mee.  Niels
heeft toen meegedaan met de kennismakings
lessen  tafeltennis  op  zaterdagochtend.  We
kwamen bij  de  club  en  gingen  eerst  door  een
wat  muffige  gang.  Al  snel  merkte  ik  dat  de
sfeer  van  de  club  en  het  enthousiasme  van
iedereen goed was. Ik kreeg  toen te horen dat

ze  al  een  hele  lange  tijd  bezig  waren  om  een  nieuwe  locatie  te  vinden  .Een  aantal  jaren
later was de nieuwe locatie op De Krom een feit, het resultaat mag er zijn! 
 
Toen Bjorn klaar was met zwemles was er voor hem dezelfde keus en hij koos ervoor om
tafeltennis  en  basketbal  te  proberen  .Dat  laatste  vond  hij  te massaal  en miste  hij  (en  ik)



daar  de  sfeer  die  Rijnsoever  wel  had.De  jongens  gingen  op  de  zelfde  dagen  trainen  in
verschillende groepen.Dat  had als  voordeel  dat  ik met  beide  jongens  kon  inspelen en als
nadeel dat ik in 2.5 uur tijd 3 keer heen en weer moest rijden! Maar ik deed dat met plezier,
omdat de jongens het ook naar hun zin hadden. Omdat ik ze steeds meer ging begeleiden
tijdens  wedstrijden,  ben  ik  op  het  aanbod  van  de  club  ingegaan  om  een  curcus
tafeltennisbegeleider 1 te doen. Op die curcus heb ik veel geleerd wat ik in de praktijk kan
toepassen. 
 
Nu speelt mijn dochter Jitte sinds kort ook tafeltennis. Dus oude tijden herleven voor mij; 3
keer heen en weer  rijden en  ik kan weer  fijn    inspelen met haar en zie haar groeien  in de
sport. Ze heeft het helemaal naar haar zin. Want is voor mij het belangrijkste!

Aankondigingen activiteiten 
 
Let goed op! Want binnenkort staan er weer een aantal hele leuke activiteiten gepland.  
 
Tafelvoetbaltoernooi 1 november (senioren) 
Op dinsdag 1 november wordt de aftrap gegeven voor een nieuwe activiteit: een
tafelvoetbaltoernooi. Lijkt je het leuk om je tegenstander uit te spelen met een mooi één
tweetje? Of om met je keeper die ene bal uit de kruising te halen? Start: om 21:00 uur.

Je kunt je nog opgeven via werving@ttvrijnsoever.nl of inschrijven op de lijst in de zaal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rijnsoever Toernooi 13 november (senioren) 
Tijdens  dit  gezellige  toernooi  proberen  we  iedereen  zoveel  mogelijk  wedstrijden  te  laten
spelen  zodat we  lekker  in  beweging  blijven  en  veel  kunnen  leren. Om de  energie  na  een
paar  gespeelde  wedstrijden  weer  aan  te  vullen  zullen  er  lekkere  hapjes
rondgaan! Inschrijven kan nog tot 8 november via tc@ttvrijnsoever.nl en kost €6, 
 
Koppeltoernooi 19 november (jeugd) 
Ga  met  je  partner  de  uitdaging  aan  tijdens  het  Koppeltoernooi.  Alle  combinaties  zijn
toegestaan.  De  uitgelezen  kans  je  vader,  moeder,  broertje  of  zusje  te  laten  zien  hoe
moeilijk  het  is  om  echt  goed  te  tafeltennissen!  Je  speelt  enkelwedstrijden, maar  je moet
ook dubbelen!

Li Jie pakt brons op EK, Britt Eerland uitgeschakeld
 
In oktober werd  in Budapest het EK  tafeltennis gespeeld. Voor Nederland speelden onder
andere  Li  Jie  en  Britt  Eerland  mee.  Tijdens  de  derde  dag  van  het  EK  kwam  Li  Jie  (als
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5de  geplaatst)  voor  het  eerst  in  actie.  In  de  eerste  ronde  van  het  hoofdtoernooi  had  de
Nederlandse geen moeite met haar  tegenstander Manca Fajmut, waarmee ze  verder door
ging  in het  toernooi. Uiteindelijk was de halve finale het eindstation voor Li Jie. De Turkse
Hu Melek was in vier korte games duidelijk te sterk. Hiermee pakte Li Jie toch een knappe
bronzen medaille.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Britt Eerland verliest in eerste ronde hoofdtoernooi 
Britt  Eerland  wist  zich  met  groepswinst  in  de  kwalificaties  te  plaatsen  voor  het
hoofdtoernooi van het EK. In de eerste ronde stond de speelster tegenover de als nummer
24 geplaatste Yana Noskova. Beide speelsters stonden al diverse malen tegenover elkaar,
in deze ontmoetingen was Britt vaak de betere speelster. Dit maal bleek Yana de sterkste
en daarmee eindigde het toernooi voor Britt Eerland.
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