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Klim naar de top

Jasper Klinkenberg drie keer op rij de beste
Het is pas tijdens jaarlijkse Clubkampioenschappen dat je merkt hoe fanatiek en
gedreven onze jeugdleden écht kunnen zijn. Er wordt niet alleen gestreden om de grote
wisselbeker, maar vooral ook om de eer. Voor één dag zijn je teamgenoten je grootste
tegenstander geworden.
Onze jeugdafdeling behoort tot de grootste van de regio West, en dát is te zien tijdens
een activiteit als deze. Op zaterdag 4 maart was de zaal tot de nok toe gevuld met
'Rijnsoever blauw'. Na een dag vol spannende wedstrijden kwam Jasper Klinkenberg
opnieuw als de sterkste uit de bus. Met deze overwinning kan hij zich voor de derde
opeenvolgende keer clubkampioen jeugd noemen. Jasper, en alle andere
poulewinnaars: gefeliciteerd! Wil je het volledige verslag lezen? Kijk dan op onze website!

Wereldtafeltennis
dag op 6 april

Verdien geld voor je
club met So!Sport

http://us12.campaignarchive1.com/?u=d9b971958e942d327eb82487c&id=c56643841d

Rijnsoever wint
ledenwerfprijs
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Op donderdag 6 april

We hebben iets nieuws

Prijzen winnen is altijd

2017 wordt overal ter
wereld gevierd hoe leuk
tafeltennis eigenlijk is.
Tafeltennis is een leuke,
sociale activiteit en brengt
mensen in verbinding met
elkaar. Om aandacht te

bij
Rijnsoever.
Na
SponsorKliks is er nog
een manier bij gekomen
om extra inkomsten te
verkrijgen voor de club.
Onder de bar is een
kastje geïnstalleerd van

leuk. En deze is wel extra
bijzonder: tijdens het
verenigingscongres van
de NTTB ontving TTV
Rijnsoever de afdelings
prijs ledenwerving. De
prijs
is
voor
de

vragen voor onze mooie
sport,
staat
TTV
Rijnsoever vanaf 18:00
uur in winkelcentrum
Zeezijde in Katwijk met
een
aantal
tafels.
Hoogtepunt
is
de
recordpoging 'Rond de
tafel' die we vanaf 19:30
uur doen. Wij hebben

SO!Sport.
Dit
kastje
zendt af en toe via
Bluetooth advertenties
naar je telefoon, zodra je
in de buurt bent. Voor
elke advertentie die je
ziet, krijgt de vereniging
een bedrag. Samen
kunnen we dus zorgen
voor extra inkomsten. Je

vereniging
die
het
afgelopen jaar op de
beste, meest aanspre
kende
wijze
nieuwe
leden heeft geworven.
Esther, Robbert en Eline
waren aanwezig om de
prijs in ontvangst te
nemen. En omdat ze er

jouw hulp écht nodig
tijdens deze activiteit, dus
zorg dat je erbij bent!

moet eerst de SO!Sport
app downloaden. Doe jij
mee?

Meld je aan via FB

Bekijk hoe het werkt

toch waren hebben ze
(net
als
Johan
en
Jeroen)
verschillende
interessante workshops
bijgewoond.

Lees het juryrapport

Nieuw: LADDERcompetitie
De vereniging groeit, maar niet alle senioren spelen ook competitie. Als je net begint met
tafeltennis wil je graag toewerken naar het spelen van (competitie)wedstrijden.
Daarom is er nu iets nieuws. Op maandag 3 april starten we met een LADDER
competitie. Hierbij worden op vijf avonden wedstrijden gespeeld tegen andere senioren
van Rijnsoever. Deelnemers doen zo goede ervaring op. Iedereen kan spelers van
zijn/haar eigen niveau uitdagen. Als je de wedstrijd wint, stijg je een plekje op de ladder.
Verlies je, dan ga je omlaag.
Het gaat natuurlijk niet alleen om het spelen van wedstrijdjes. Er wordt ook aandacht
besteed aan de spelregels, het wedstrijdformulier en andere dingen die met de
http://us12.campaignarchive1.com/?u=d9b971958e942d327eb82487c&id=c56643841d
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competitie te maken hebben. Speel je nog geen
competitie en wil je meedoen met de LADDER
competitie voor senioren? Meld je dan snel aan!

Meten is weten! De poll
Dit keer in de poll: Deelname aan externe toernooien
Als de competitie is afgelopen, worden er altijd veel externe toernooien georganiseerd.
Omdat wij begrijpen dat jij niet zelf alle toernooien in de gaten kunt houden, de volgende
vraag:
Hoe wil je op de hoogte blijven van de leukste externe toernooien?
A. Ik Ik ontvang graag 2x per jaar een email met daarin de leukste toernooien
B. Ik schrijf mij het liefste in op een lijst die in de kantine hangt
C. Een toernooi bij een andere vereniging? Niets voor mij!
Uitslag vorige maand over het aantal mails dat wordt verstuurd door de secretaris: de
uitslag is erg positief, want alle stemmers (100%) hebben aangegeven het geen bezwaar
te vinden emails te ontvangen. De stemmers vinden het dus fijn om op de hoogte
gehouden te worden.
Heb je altijd al willen weten hoe de nieuwsbrieflezer ergens over denkt? Mail dan je
vraag naar werving@ttvrijnsoever.nl

Facebook

Flickr

Website

Email

Copyright © 2017 TTV Rijnsoever, Alle rechte voorbehouden.
Alle leden en abonnees ontvangen deze (maandelijkse) nieuwsbrief. Wil je deze nieuwsbrief blijven
ontvangen? Afmelden kun je onderaan deze mail. Via werving@ttvrijnsoever kun je ideeën, tips,
opmerkingen over deze nieuwsbrief kwijt.
Wil je wijzigen hoe je deze mail ontvangt?
Je kunt hier je gegevens wijzigen of je afmelden voor deze nieuwsbrief

http://us12.campaignarchive1.com/?u=d9b971958e942d327eb82487c&id=c56643841d

3/3

