Een fijne jaarwisseling gewenst <<First Name>>!
Blijf ook in 2017 op de hoogte van het laatste nieuws.

Verjaardagen
1 januari
Kees van Egmond

Poll
Dit keer in de poll: Oliebollen! Met het Oliebollen
toernooi (vrijdag 30 december) voor de deur is er
eigenlijk maar één belangrijke vraag...

8 januari
Benjamin Haasnoot

Wat is je favoriete snack tijdens oud en nieuw?

10 januari

A. Oliebollen, zonder rozijnen
B. Oliebollen met rozijnen
C. Appelflappen
D. Het maakt mij niet uit, als er maar een grote
berg poedersuiker op zit!

Jacco van der Meij
12 januari
Jos de Waard
15 januari
Quintijn Hoogendijk
Dana van der Meij
16 januari

Heb je altijd al willen weten hoe de lezers van de
nieuwsbrief ergens over denken? Stuur dan je vraag in
naar werving@ttvrijnsoever.nl en wie weet zie je jouw
vraag volgende maand terug in deze rubriek!

Tessa van de Griend
18 januari
Reinier Vis
19 januari
Zakaria Hadra
23 januari
Willem Kuijt
Nel van Dam
26 januari
Henk van Hoogdalem

The Pingponparty een grote hit
De muziek, en een goede sfeer kwamen je al tegemoet wanneer je op vrijdagavond 9
december de trap af kwam lopen en de deur open zwaaide. Terwijl je nog aan het kijken
was naar de bijna onherkenbare kantine kreeg je een lekker welkomstdrankje in je handen

gedrukt. Wat wel heel herkenbaar was: een heel groot deel van de gasten. Want zowel
leden, oud leden, spelers van de overdaggroepen en spelers van het Zeehos op zondag
waren in grote getalen aanwezig op deze feestavond.
Stiekem gedanst
Tot in de late uurtjes werd er gepraat, getafeltennist en gedanst (jaja, echt waar!). De goede
muziek, door de jongens van Velvet Music Leiden zorgde voor een hele goede sfeer. Voor
de fanatiekelingen was er halverwege de avond een pubquiz, waarmee de algemene kennis
flink op de proef werd gesteld. Maar uiteraard moest er ook worden getafeltennist. Een
spelletje ronddetafel bleek vooral bij de oud leden veel los te maken. Alles bij elkaar was
het een top avond, zo vonden ook de gasten:
"Het was zonder twijfel een topavond! Briljante mix gevonden van bijpraten, balletje slaan,
met elkaar bezig zijn met de quiz, gezelligheid in ondermeer inrichting, muziek en
ontvangst niet te vergeten), teaser voor het volgende event en baromzet. Good thinking! "
"Het was gezellig en goed de club te bezoeken, eindelijk het nieuwe onderkomen kunnen
bekijken. Geweldig mooi en functioneel"
Wil je de foto's van deze avond nog eens terugkijken? Kijk dan op deze pagina.

Esther Janssen behaalt diploma Tafeltennistrainer 3
Ons team van trainers is ervaren en is bereid in zichzelf te blijven investeren om nóg beter
te worden. Esther Janssen, hoofdtrainer van TTV Rijnsoever heeft dit nog eens bewezen.
Met het afronden van haar opleidingstraject en stages mag ze zich nu 'Tafeltennistrainer 3'
noemen.
Met dit papiertje op zak is Esther nóg veelzijdiger geworden. Ze kan niet alleen goed uit de
voeten met techniek, tactiek en mentale aspecten, maar kan daarnaast ook verschillende
toernooivormen toepassen en weet het nodige van planning en organisatie. Van harte
gefeliciteerd Esther! Je bent een aanwinst voor Rijnsoever!

Start kennismakingscursussen in Januari

Start kennismakingscursussen in Januari
In het nieuwe jaar wordt weer gestart met een serie van acht kennismakingscursussen voor
€20,. De jeugdcursus begint op zaterdag 14 januari (09:3011:00 uur). De seniorencursus
start op maandagavond 16 januari (20:0021:00 uur). Help een handje en vraag je neefje,
nichtje, oom, tante, broer, zus, collega of andere bekende of die geïnteresseerd is in
deelname. Zo kan iemand op een leuke en toegankelijke manier kennis maken met TTV
Rijnsoever en de tafeltennissport!

Basisschoolleerlingen strijden om titel in scholierentoernooi
Traditioneel organiseert TTV Rijnsoever in de Kerstvakantie een scholierentoernooi. Alle
kinderen die op een basisschool zitten in Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg mogen
meedoen. Momenteel is het toernooi in volle gang en donderdag (29 december) worden de
finales gespeeld. De organisatie is in zeer goede handen bij Eline Rondaij, en ook eigen
jeugdleden helpen mee dit evenement tot een groot succes te maken.

Website

Email

Facebook

Instagram

Copyright © 2016 TTV Rijnsoever, Alle rechte voorbehouden.

