Meisjestoernooi doorslaand succes
Op zaterdag 10 juni was de accommodatie van TTV Rijnsoever voor één dag verboden
terrein voor jongens. 'Girls only' dus tijdens het eerste meisjestoernooi met de Katwijkse
tafeltennisvereniging als gast. Met Esther Janssen en Eline Rondaij was de organisatie in
zeer goede handen. Elke jonge speelster van Rijnsoever mocht een vriendinnetje
meenemen om deze leuke dag samen te beleven. Met 27 meisjes was de opkomst dan
ook fantastisch!
Naast het spelen van een toernooi waren er ook leuke sideactiviteiten zoals dansen,
een gezamenlijke lunch en de mogelijkheid om nagels te lakken en makeup op te doen.
Natuurlijk moesten ook de trainers even mooi in de makeup gezet worden. De meiden
vonden het fantastisch. Tafeltennisvereniging Rijnsoever is sinds dit jaar de vereniging
met de meeste meisjes van de afdeling West.
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Eline behaalt trainersdiploma
Trainster Eline is geslaagd voor haar Tafeltennis Trainer 2! Deze opleiding van de NTTB
behandelt de belangrijkste aspecten van het trainerschap en helpt goed bij het
verbeteren van de effectiviteit van je trainingen. Na het inleveren van je persoonlijke
portfolio met theorie opdrachten wordt de opleiding afgerond met een praktijkexamen.
Acht spelers van TTV Rijnsoever gingen mee naar het examen in Rotterdam, waar ze
onder toezicht van een examinator training kregen. Dat was best wel spannend, maar ze
hebben het allemaal heel goed gedaan en het was een hele gezellige ochtend.
Gefeliciteerd Eline!

Meten is weten! De poll
Dit keer in de poll: de zomerstop komt er aan. Even een break en je om andere dingen
zorgen maken, bijvoorbeeld welke outfit je aantrekt naar het strand.
Maar hoe blijf jij eigenlijk fit tijdens de zomerstop?
A. Ik blijf gewoon tafeltennissen!
B. Ik speel dan tennis
C. De sportschool is my best friend
D. Fit? Ik zit gewoon lekker op het strand!
Uitslag vorige maand over jouw favoriete speler: 50% van de stemmers is fan van Timo
Boll, en bij de andere helft is JanOve Waldner favoriet.
Heb je altijd al willen weten hoe de nieuwsbrieflezer ergens over denkt? Mail dan je
vraag naar werving@ttvrijnsoever.nl
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