Verjaardagen

Poll (inclusief uitslag vorige keer)

3 augustus

In de poll van deze maand: hoe blijf jij op de hoogte van
het laatste nieuws?

Job van Dijk
5 augustus
Jasper Rombach
7 augustus
Teun van Egmond
10 augustus
Willem Souverijn
16 augustus
Nils Verkleij
19 augustus
Karel Rademaker
21 augustus
Wilm Marmenhoven
25 augustus
Mieke van der Plas
30 augustus
Arjan van Paridon

Wat is je favoriete manier om nieuws over
Rijnsoever te volgen?
Via de website
Alles via Facebook natuurlijk!
De maandelijkse nieuwsbrief
In het clubblad (more about that later on...!)
Het regionale krantje
Ik volg geen nieuws over Rijnsoever
De uitslag van de vorige poll: Toernooien
Tijdens maar vooral na elk competitieseizoen zijn er
veel toernooien om aan mee te doen. Prestatie gerichte
toernooien, zoals de ZuidHollandse kampioenschappen
maar ook gezelligheidstoernooien, zoals het Blacklight
toernooi bij de Treffers. Maar liefst 57% van de
stemmers vind het het leukste om met een grote groep
aan toernooien mee te doen. Slechts een kleine 14%
van de stemmers doet liever geen toernooitjes. Wij
verwachten volgend seizoen dus een extra grote
opkomst!

Nieuwe spelregel! Coaching tussen de rally's
Het gebeurt niet vaak dat de spelregels van onze sport worden gewijzigd. De meest
recente aanpassing van de 'heilige geschriften' was toen de overstap werd gemaakt van de
celluloid naar de plastic bal. Deze nieuwe wijziging heeft niet direct met het spelletje te
maken, maar gaat over het coachen tijdens de wedstrijden. Na een experiment in Duitsland
heeft de Board of Directors van de ITTF (een groep vertegenwoordigers van de zes
continenten binnen de ITTF) het volgende besloten:
De spelregel:
Vanaf 1 september 2016 is het toegestaan is om tussen de ralliy's door te coachen vanaf
de kant. Dit mag met gebaren, maar ook met woorden. Wat nog steeds niet mag is iets
zeggen terwijl er een punt wordt gespeeld. En er blijft natuurlijk nog een mogelijkheid voor
een Timeout waarin wat langer de tijd genomen kan worden.

Verandert er nu veel? Waarschijnlijk niet. In
de praktijk gebeurde het al vaak dat er
tussen de punten door tips werden gegeven,
bijvoorbeeld door middel van gebaren of
signalen. Bedenk wel: gebruik dit niet om je
teamgenoot (of zijn/haar tegenstander) uit de
concentratie te halen!

Zomeractiviteiten 2016
In de zomer wordt er zeker niet stilgezeten.
De indeling van de competities zijn al zo
goed als rond en de voorbereiding voor de
eerste toernooien van volgend seizoen
worden genomen. De trainingen zijn dan
wel even gestopt tijdens de zomervakantie,
bij de 50+ groepen op maandag, donderdag
en vrijdag wordt nog fanatiek doorgespeeld.
Verder is de zaal 's avonds open om vrij te
spelen
op
maandag
dinsdag
en
vrijdagavond vanaf 20:00 uur. Je mag
natuurlijk altijd een introducee meenemen!
Noordzee zomerfestival Katwijk aan Zee 04/08 t/m 13/08
Tijdens dit festival aan de kust laat Katwijk zien wat ze in huis heeft. En wij zijn van de
partij, op maar liefst drie ochtenden. Op onderstaande data kunnen badgasten, toeristen,
jong en oud een partijtje spelen op een prachtige locatie aan de boulevard.
Maandag 8 augustus, 10.0013.00 uur
Woensdag 10 augustus 10.0012.30 uur
Donderdag 11 augustus 10.0012.30 uur
Meer informatie: www.noordzeezomerfestival.nl
Oranjetoernooi 24/08

Dit leuke toernooi in de vakantie, ook wel bekend als het
'bitterballentoernooi' is een fantastische manier om actief te
blijven deze zomer! Op woensdagavond 24 augustus om
20:00 wordt gestart. De zaal is open vanaf 19:30 uur.
Deelname is helemaal gratis, en staat open voor iedereen
vanaf 16 jaar. En er is een leuke prijs voor de speler met de
leukste
ORANJE
outfit!
Aanmelden
kan
via werving@ttvrijnsoever.nl
Braderie tijdens najaarsfeesten Katwijk a/d Rijn 27/08
op zaterdag 27 augustus staat Tafeltennisvereniging
Rijnsoever weer op de jaarlijkse Braderie in Katwijk a/d Rijn.
Een erg goedbezocht en gezellig evenement en de perfecte
manier om eens te laten zien waarom onze vereniging zo leuk
is! We hebben een kraampje en ruimte voor twee
tafeltennistafels, zodat voorbijgangers een balletje kunnen slaan.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om te helpen tijdens de braderie! Wil je (een dagdeel)
helpen met flyeren, promoten en de kraam bemannen? Stuur even een mailtje naar Robbert
via werving@ttvrijnsoever.nl

Verdien geld voor je club via SponsorKliks en de GCA
Misschien heb je er al eens van gehoord. SponsorKliks. Veel online content bevat
tegenwoordig reclame, waar de adverteerder normaal gesproken voor moet betalen. Maar
online advertenties kunnen ook geld opleveren. Via SponsorKliks spaar je keiharde Euro's
bij veel online bestedingen. Dit is heel gemakkelijk, zonder extra moeite!
Boek je bijvoorbeeld binnenkort een
vakantie of hotel via Booking.com, koop
je kleding bij Zalando, of was je net toe
aan een nieuwe telefoon via Bol.com?
Een klein percentage van je uitgaven
bij deze en nog vele andere grote winkels
gaat terug naar Rijnsoever als je ze via
Sponsorkliks besteld. Kijk eens op www.ttvrijnsoever.nl/page/sponsorkliks hoe het precies
werkt. Je kunt het jezelf nóg makkelijker maken en een extensie downloaden voor je
browser (Chrome), die je altijd herinnert aan het gebruik van sponsorkliks bij de
deelnemende bedrijven. Heb je vragen, of lukt het niet helemaal? Geen probleem, schiet
Johan Vliegenthart dan eens aan. Hij kan je er alles over vertellen!
Grote Clubactie
Elk jaar doen we ook mee met de nationale Grote Clubactie. Een lot kost €3, per stuk,
waarvan vervolgens maar liefst €2,50 naar de vereniging
gaat. Zowel de jeugd als de senioren zijn altijd erg actief met
het (ver)kopen van loten en dit zorgt elk jaar voor een mooie
opbrengst. Voor het jeugdlid dat dit jaar de meeste loten
verkoopt valt een mooie prijs te winnen. Bij de senioren wordt
er ook een extra prijs verloot onder de kopers. Dus hoe meer
loten, hoe groter de kans dat je daadwerkelijk iets wint!
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