Tafeltennishal kleurt oranje tijdens Koningsspelen
Op vrijdag 21 april was Sportpark de Krom het domein van ruim 1.700 sportende en
spelende kinderen van basisscholen uit de gemeente Katwijk. Tijdens de koningsspelen
staat sporten, bewegen en samenwerken centraal. Kinderen kunnen zo op een leuke
manier kennismaken met verschillende sporten uit het brede Katwijkse aanbod.
Ook Tafeltennisvereniging Rijnsoever opende haar deuren. In twee rondes stroomden
groepen enthousiaste kinderen de accommodatie binnen. Velen hadden nog nooit
eerder een kijkje genomen in de 'sportkelder' en waren verrast wat ze daar aantroffen:
een verzorgde zaal met alle ingrediënten voor een ochtend spelplezier. De kinderen
verdeelden zich over de 13 opgestelde tafels en kregen uitleg en tips van een ervaren
trainer.
Na afloop was er voor iedereen nog wat te drinken en wat lekkers. Snel stoven de
kinderen weer weg, om op tijd te kunnen zijn voor een volgende workshop. De
begeleiders kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend en worden ontzettend
bedankt! En alle spelers? Die zien we graag nog een keerjte terug. Kom gewoon eens
een paar keer proberen of tafeltennis iets voor je is!
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Op zondag 2 april vond
de 1e editie van het

tennis Day', organiseerde
TTV
Rijnsoever
een
recordpoging
'grootste
rondje rond de tafel' op
het Emmaplein in Katwijk.
Maar liefst 50 spelers
deden mee en hiermee

over een aantal doelen.
Eén daarvan was de
vereniging te worden
met de meeste meisjes.
Dat is inmiddels gelukt!
Met maar liefst 19
meisjes
zijn
we

Katwijks Open  Tony's
edition plaats. Het was
een groot succes, dankzij
de
goede
voorbereidingen
en
toernooileiding
van
Johan, Eline en Martijn.

hebben we een nieuw
nationaal record gezet.
Het was een leuke avond
waarop fanatiek gespeeld
werd.
En
onze
recordpoging
is
niet
onopgemerkt gebleven.
Er waren verschillende
media aanwezig en de

momenteel
nummer
één van heel Nederland.
Tijd voor een extra leuke
activiteit voor niet alleen
onze meisjes maar ook
die
van
andere
verenigingen
dachten
onze trainsters Esther
en
Eline.
Daarom
organiseren wij op 10

Met maar liefst 76
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Schrijf je nu in voor het Lange Tafeltennis Toernooi
De inschrijvingen zijn geopend voor alweer de 5e editie van het Lange Tafeltennis
Toernooi. Op zaterdag 20 mei 2017 kun je deelnemen aan één van de allerleukste
alternatieve toernooien van het jaar. Op een tafel die twee keer zo lang is, wordt het een
compleet ander spel: lekker hard slaan, of juist een vervelende korte bal.
Het toernooi wordt gespeeld in twee delen:

11.00  13:30 uur: jeugd t/m 16 jaar;
14.00  17.00 uur: senioren v.a. 17 jaar
Kosten voor deelname bedragen €5,. Hiervoor
krijg je één consumptiebon.Inschrijven kan door
te mailen naar Robbert Neijenhuis of door je
naam in te vullen op de lijst in de kantine!

Meten is weten! De poll
Dit keer in de poll: Nieuwe tafeltennisvormen
De tafeltennissport is in ontwikkeling. Er duiken de laatste tijd steeds vaker aangepaste
en creatieve vormen van tafeltennis op. Daarom de volgende vraag:
Welke 'nieuwe' tafeltennisvorm vind jij het leukste om te doen?
A. Headis
B. Ultimate tafeltennis
C. Lange tafel
Uitslag vorige maand over het aankondigen van externe toernooien: ruim 70% van de
stemmers geeft aan 2x per jaar een email te willen ontvangen met daarin de leukste
toernooien voor de komende tijd. Tijd om digitaal te gaan?
Heb je altijd al willen weten hoe de nieuwsbrieflezer ergens over denkt? Mail dan je
vraag naar werving@ttvrijnsoever.nl
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