
Goede prestaties beloond met A-licentie

Al jaren zegt TTV Rijnsoever een 'breedtesport vereniging' te zijn. Terecht, want ons
aanbod is zeer ruim en divers, voor jong en oud. Breedtesport betekent ook dat de focus
niet (alleen) hoort te liggen op prestaties. Bovendien, om goed te preseteren moet het ook
écht leuk zijn om het spelletje te spelen en plezier te beleven met de mensen om je heen. 
 
Als je spelers van Rijnsoever op een toernooi ziet, spat het er ook van af: ze genieten er
zichtbaar van en het is altijd leuk om met een grote groep, inclusief ouders en begeleiding
op pad te gaan. Zo speelde Jitte de Klerk op zondag 8 oktober - net als haar broers - al de
afdelingsfinale voor de Nationale Meerkampen Jeugd. Een week later speelden Björn, Jitte
en Faya op het B- Ranglijsttoernooi in Hoorn. Tweemaal wist Jitte de finale te bereiken.

Robbert Neijenhuis <robbert.neijenhuis@gmail.com>
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Door deze fantastische prestatie werd ze beloond met een A-licentie - de hoogst haalbare
licentie in Nederland. 
 
Maar ook als je net begint met tafeltennis is het spelen van toernooien een hele beleving.
Mirthe, Hope, Faya en Yara hadden bijvoorbeeld een super leuke dag op het 'Fun Event'
van Taverzo op 1 oktober. We hopen dat we mogen blijven rekenen op de ondersteuning
van ouders en vrijwilligers om dit soort activiteiten zo veel mogelijk te kunnen
aanbieden! Na afloop van het najaarsseizoen organiseert TTV Rijnsoever zelf ook weer de
nodige leuke toernooien! Houd onze website en facebook dus in de gaten.

Martin speelt
eerste toernooi

 
TTV Rijnsoever biedt al
12,5 jaar een aangepaste
vorm  van tafeltennis aan
voor para-sporters. Niet
alleen tijd voor een feestje,
maar ook tijd om vooruit te
kijken! Martin verkende
onbekend terrein door
mee te doen met zijn
eerste toernooi in
Amersfoort. Samen met
de begeleiders werd het
een leerzame dag. De
ambitie is om hiermee
verder te gaan en op 20
januari met een grotere
afvaardiging deel te
nemen aan het toernooi bij
Doing Zoetermeer! 
 

Uitslagen bekijken

Open dag
doorslaand succes

 
Op 21 oktober heeft de
wervingscommissie een
open dag georganiseerd.
Vooraf hebben we deze
dag aangekondigd in alle
regiobladen en op
facebook. Zelfs RTV
Katwijk belde voor een
interview over deze dag.
Het resultaat? De hele
zaal vol, meer dan 70
personen! Iedereen kon
zich heerlijk vermaken in
de  'Tafeltennisspeeltuin'
van MJ Tafeltennis en in
de keuken werden verse
hamburgers gebakken
(Leo bedankt!). Een zeer
geslaagde dag dus! 
 

Bekijk de foto's hier

Rijnsoever Toernooi
bijna vol

 
Vorig jaar was het al een
grote hit en nu staat het
alweer bijna te gebeuren.
Het Rijnsoever Toernooi
wordt dit jaar gespeeld op
zondag 5 november.
Spelers van alle niveau's
kunnen meedoen en
strijden om mooie prijzen.
Aan onze gezellige bar
kun je tussen de
wedstrijden door een
drankje doen of een hapje
eten. Ook is onze partner
TTSport aanwezig met
een stand voor al je
benodigde materiaal.
Wees er snel bij, want het
toernooi is al bijna vol! 
 

Schrijf je snel in!

http://nttb.toernooi.nl/sport/player.aspx?id=7DD6A866-F287-4822-8879-56A5E38850A8&player=69&mc_cid=eea45e6580&mc_eid=[UNIQID]
https://www.ttvrijnsoever.nl/page/mindervaliden/?mc_cid=eea45e6580&mc_eid=[UNIQID]
mailto:tc@ttvrijnsoever.nl?subject=Aanmelden%20Rijnsoever%20Toernooi


Meten is weten! De poll

Dit keer in de poll: We krijgen de laatste tijd veel nieuwe leden erbij die soms net starten
met tafeltennis. Maar hoe lang ben jij eigenlijk al lid? 

 
 

A. Ik ben minder dan één jaar lid 
B. Langer dan één jaar, maar korter dan vijf 

C. Ik speel al langer dan vijf jaar bij TTV Rijnsoever 
 

Uitslag vorige maand over oude tafeltennisrubbers: 60% van de stemmers bewaart zijn
oude rubbers, de andere 40% geeft ze aan Jan Holten. Gelukkig gooit niemand ze weg! 

Heb je altijd al willen weten hoe de nieuwsbrieflezer ergens over denkt? Mail dan je vraag
naar werving@ttvrijnsoever.nl
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