Verjaardagen

Poll (inclusief uitslag vorige keer)

2 oktober

In de poll van deze maand: Duo of Regulier? De NTTB
overweegt om de competitie opzet te wijzigen. Men
praat over een volledige DUO competitie. Wat vind jij?

Hans de Bruin
Ellen van Duijvanbode
Wesley van der Zwart
Geogrette Tegelaar
Marcel van Veen

Wat vind je ervan als er op alle niveau's duo
competitie wordt ingevoerd door de NTTB?
Dat had al jaren eerder moeten gebeuren!
Dat lijkt me een goed plan om te proberen.
Dit lijkt mij niet zo'n goed idee.
Slechtste idee ooit. Dit nekt de sport!
Ik heb geen mening, het maakt mij niet uit.

4 oktober
Jeanette de Vries
Jerry Hager
5 oktober
Justin van der Zwart
12 oktober
Kira Parlevliet
13 oktober
Eric Klinkenberg

De uitslag van de vorige poll: Heren 1 op zaterdag
Kom jij wel eens kijken op zaterdag? Er wordt onder
andere gespeeld door Heren 1, maar ook de eerste twee
jeugdteams zijn tegenwoordig te bewonderen. De poll
van vorige maand vroeg hoe vaak jij erbij bent. Bijna
60% van de stemmers is al eens komen kijken! 23%
zegt nog nooit te zijn geweest, maar zou dit wel leuk
vinden. De overige 17% van de stemmers doet op
zaterdag altijd zijn boodschappen. Hallooo, op zondag
zijn de winkels tegenwoordig ook open hoor!

15 oktober
Aad Verkleij
16 oktober
Brian van der Nagel

Senioren schieten er op los
De start van het seizoen was meteen een knaller! Op

18 oktober

zaterdag 17 september nam een enthousiaste groep van

Corine van der Marel

dertien senioren elkaar onder schot tijdens een spannende

19 oktober
Ronald Naafs

avond lasergamen. Het beloofde een speciale avond te
worden, niet alleen omdat de locatie iedereen wel erg
bekend

voorkwam: de

oude

tafeltenniszaal

aan

de

Robert-Jan Kuijt

Sandtlaan!

20 oktober

Voorafgaand aan deze avond vol adrenaline werd er

Eline Rondaij
22 oktober
Frank Drop

gezamenlijk een hapje gegeten. Iedereen had zich thuis
flink uitgesloofd in de keuken en had zijn/haar beste baksels
meegenomen. Al met al stond er een heerlijk buffet. Vooral
de appeltaart met kaneelijs viel in de smaak, en meer dan

23 oktober
Roald van der Landen

eens werd dit ook als hoofdgerecht opgediend. Iedereen die
heeft deelgenomen aan het uitje, enorm bedankt voor deze

25 oktober
Bram Parlevliet

hele leuke avond! Binnenkort plannen we weer een aantal
nieuwe uitjes. Hopelijk zijn jullie er dan allemaal weer bij!

28 oktober
Thea Sterk
30 oktober
Dirk van Egmond

Kantine krijgt volledige facelift
Een stuk geschreven door Johan, Eline, Jobina en Linda
De kantine kan wel wat gezelliger, zo is de afgelopen tijd meer dan eens geopperd. Het
bestuur vind dat ook, en daarom is er onlangs een tijdelijke commissie opgericht die de
opdracht heeft gekregen een plan te maken. Daarbij hebben zij de hulp ingeroepen van
Jobina Hoek, interieuradviseuse. Samen met Jobina is gekeken naar de mogelijkheden om
meer samenhang en sfeer te creëren.
De commissie vind het erg belangrijk dat de kantine een warme en moderne uitstraling
krijgt. Daarnaast hebben wij ook de wens voor een aparte zithoek voor de jeugd. In de
nieuwe indeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de verschillende
groepen binnen de vereniging.

Een schets van de nieuwe inrichting van de kantine
Moodboard en dip dye
Op basis van onze ideeën is Jobina aan de slag gegaan en heeft een moodboard
samengesteld, wat de sfeer van de nieuwe kantine weergeeft. Door kleur en houtmateriaal
toe te passen, ontstaat er meer warmte en sfeer. Met een 'dip dye' (driekwart verven,
eenkwart een andere kleur) op de muren krijgen we een speels effect. In de plannen is
zoals gezegd ook rekening gehouden met de jeugd, die een eigen zithoek krijgt. Dit hoekje
zal worden afgescheiden door het plaatsen van verrijdbare plantenbakken. De planten

staan voor een nieuw begin en brengt de ruimte echt tot leven. De kantine krijgt een
moderne uitstraling met een landelijke touch.
Hulp nodig!
Om de nieuwe inrichting te realiseren hebben we ook jullie hulp nodig! In oktober gaan we
starten met de eerste werkzaamheden en we zijn op zoek naar leden die willen helpen met
o.a. de volgende activiteiten:
* Behangen
* Schilderen
* Schuren van palen
* Schuren en lakken van sloophouten planken
Ben jij de fanatieke vrijwilliger die ons komt helpen onze kantine een nieuw leven in wilt
blazen? Meld je aan bij Linda de Best!

Kennismakingscursussen groot succes!
Dat tafeltennis een hele toegankelijke en leuke sport is, is de afgelopen twee weken wel
duidelijk geworden. Halverwege september, tegelijk met de start van het nieuwe competitie
seizoen zijn ook onze kennismakingscursussen weer gestart. De jeugd trapte af op
zaterdag en heeft nu al een paar lessen achter de rug. Er worden leuke spelletjes
gespeeld, er is een heuse quizmaster, maar er wordt ook serieus getraind om de slagen
goed onder de knie te krijgen. Een leuke gemengde groep van negen kinderen doen mee
aan de cursus die acht lessen duurt. Aan het einde van deze lessen wordt er zelfs een
echt examen afgelegd!

Ook bij de senioren is er een leuke nieuwe groep van acht spelers gestart. De werving van
al dit aanstormend talent heeft de afgelopen tijd plaatsgevonden, bijvoorbeeld tijdens de
braderie en met tafeltennis op de boulevard. Iedereen is erg gedreven en wil graag snel
grote stappen maken. Een leuke tafeltennis demonstratie van een paar ervaren spelers

geeft natuurlijk een extra impuls aan de les. Tot ver na de eindtijd van de reguliere training
wordt er doorgespeeld en na afloop is er tijd voor een drankje. Trainster Esther Janssen is
erg tevreden over de groep: "iedereen pakt het erg snel op en probeert tips die ik geef gelijk
toe te passen. Echt leuk om voor deze groep te staan!"

Goud en zilver voor Nederlanders op Paralympics
Tijdens de afgelopen Paralympische
Spelen in Rio de Janeiro was het
Nederlandse
tafeltennis
goed
vertegenwoordigd. In een aantal
categorieën doet Nederland het al jaren
erg goed op internationaal niveau.
Gerben Last (zilver) en Kelly van Zon
(goud) droegen bij aan het fantastische
resultaat dat Nederland deze Spelen
behaalde. Kelly van Zon prolongeerde
hiermee haar titel in klasse 7. De
Nederlandse bleef het hele toernooi ongeslagen. In de finale stond Kelly wederom
tegenover Kubra Korkut, net als in de poule fase. Had de Nederlandse in de poule nog vier
games nodig, dit keer waren drie games genoeg.
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