
Belangrijke wijzigingen in het bestuur

Van de voorzitter:

Met  ingang  van  2016  heeft  onze  vereniging  twee  nieuwe
bestuursleden.  Jeroen  Holten  is  penningmeester  geworden.  Hij
neemt  deze  taak  over  van  zijn  broer  Alexander  Holten.  Johan
Vliegenthart  is benoemd  tot voorzitter van de  technische commissie, en daarmee ook
bestuurslid.  Johan  vult  hiermee  een  vacature  in  die  al  een  jaar  open  stond.  Ik  ben
ontzettend blij met deze verjonging in het bestuur en wens beiden heel veel succes. De
Algemene  Ledenvergadering  van  januari  2016  heeft  deze  wijzigingen  in  het  bestuur

goedgekeurd  door  middel  van  applaus.  In  de  technische
commissie  zal  Johan  worden  ondersteund  door  twee  nieuwe
commissieleden:  Nils  Verkleij  en  Klaas  Parlevliet.  Zij  gaan  de
uitspraak “vele handen maken licht werk” samen met Johan en de
andere commissieleden in de praktijk brengen.

ZuidHollandse Kampioenschappen groot succes

In het weekend van 9 en 10  januari zijn maar  liefst 17  jeugdleden en 13 senior  leden van
Rijnsoever  afgereisd  naar  Schiedam  om  deel  te  nemen  aan  de  ZuidHollandse
Kampioenschappen.  Sommige  spelers  zijn  zeer  ervaren  met  het  spelen  van  toernooien,
terwijl  voor  anderen  dit  weekend  pas  de  aller  eerste  echte  tafeltenniswedstrijd  werd
gespeeld! Bijvoorbeeld voor de dames van het nieuwe senioren 6e klasse team, die vanaf
deze maand ook voor het eerst uitkomen in de competitie. 
 
Het  was  een  hele  drukke,  enerverende
dag  met  veel  spannende  potjes.
Iedereen  heeft  elkaar  zoveel  mogelijk
proberen  te  coachen  en  het  was  heel
gezellig. Bij de jeugd wisten zowel Bjorn
de  Klerk  als  Anne  van  Duijvenbode  de
eerste  prijs  in  de  troostronde  binnen  te
slepen.  Bij  de  senioren  beklom  Johan
Vliegenthart  het  hoogste  erepodium  in
de  Heren  Enkel  E  en  heeft  Ellen  van
Duijvenbode  de  tweede  plaats  behaald
in  de  troostronde  van  de  Dames  Enkel
DEF. Alle prijswinnaars gefeliciteerd!              Ellen en Johan vieren de overwinning



 
Volgend jaar gaan we er weer met z’n allen voor om de ZuidHollandse Kampioenschappen
druk te bezetten met Rijnsoever spelers en de boel onveilig te maken. 

Wedstrijdsecretariaat Jeugd en senioren

Heb je een vraag over het verplaatsen een wedstrijd? Ben je
ziek en kun je geen invaller regelen? Hiervoor neem je altijd
contact op met de wedstrijdsecretaris. Zo moet je
bijvoorbeeld doorgeven wanneer je maar met twee spelers
kunt komen. Anders krijgt je team een boete. Vanaf dit
seizoen zijn de vaste aanspreekpunten gewijzigd:

Corine van der Marel voor de Jeugd (wedstrijdsecretarisjeugd@ttvrijnsoever.nl)
Eric Klinkenberg voor de Senioren (wedstrijdsecretarissenioren@ttvrijnsoever.nl)

Hieronder staat eens op een rijtje wat een wedstrijdsecretaris zoal doet:

Het inventariseren van de teamindeling voor een volgend seizoen
Het aanmelden van de competitiespelende teams bij de NTTB
Elk seizoen ontvang je een overzicht van je te spelen wedstrijden
Het doorsturen van verzoeken een wedstrijd te verplaatsen (alleen later niet eerder)
Na elke competitieronde moeten de uitslagen worden doorgegeven aan de NTTB
Het afmelden van een speler i.v.m. ziekte

Zoals je kunt lezen een hele verantwoordelijke functie dus! De boodschap: maak het onze
nieuwe wedstrijdsecretarissen gemakkelijk door alles tijdig door te geven. Corine en Eric,
heel veel succes in jullie nieuwe functies!

Nieuw team klaar voor eerste competitieronde
 
Het  is  nog  even  een  paar  dagen  aftellen,  maar  dan
spelen  onze  dames  en  heren  uit  het  nieuwe  6e  klasse
team  hun  allereerste  competitie  wedstrijden  bij
Rijnsoever.  ‘Spannend, maar  ook  heel  erg  leuk!’  Dat  is
hoe  zij  naar  de  competitie  uit  kijken  op  dit moment. Er
wordt  hard  getraind,  veel  geleerd  van  anderen  en
fanatiek gespeeld.

Het nieuwe team bestaat uit Dana van de Meij, Aline van Westbroek, Tessa van de Griend,
Mathijs Kralt en Chris van der Linde (Chris heeft eerder gespeeld bij Rijnsoever,  toen nog
als  jeugdlid). Enthousiasme ontbreekt  zeker niet  in dit  team: een paar  teamleden hebben
namelijk  al  mee  gedaan  aan  de  ZuidHollandse  kampioenschappen  begin  januari.  Heel
leuk! We wensen het  nieuwe  team heel  veel  succes en plezier  dit  seizoen. Wie het  leuk
vindt om te komen kijken: ze spelen vrijdag 29  januari 2016  thuis en vinden het vast ook
erg leuk om wat coaching te krijgen van meer ervaren spelers!
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