Aanpassingen plafond
Waarschijnlijk heb je het al gemerkt. De afgelopen week is begonnen met werkzaamheden
aan het plafond van de zaal. Doel: het verbeteren van de akoestiek en het verminderen van
geluidsoverlast tijdens gebruik. Hoewel we over een fantastische (nieuwe) accommodatie
beschikken, moeten we ons gezamenlijk blijven inzetten voor verbetering. Uiteindelijk
willen we natuurlijk dat alle gebruikersgroepen zich optimaal thuis voelen in onze zaal.

Mindervalidetafeltennis genomineerd bij Katwijkse
Sportverkiezing
TTV Rijnsoever is een breedtesportvereniging. We hebben dan ook een zeer gevarieerde
ledenbasis. Wekelijks wordt door een groep van 14 lichamelijk mindervalide sporters onder
begeleiding van vrijwilligers vanuit de vereniging tafeltennis gespeeld. Er wordt een
aangepaste vorm, namelijk ‘schuiftafeltennis’ beoefend. Deze activiteit is door de
gemeente Katwijk genomineerd voor de Sportverkiezing 2015 in de categorie ‘Vernieuwend
Initiatief’ Op 19 december worden de winnaars van deze verkiezing bekendgemaakt tijdens
het Sportgala in Cleijn Duin.

Nieuw seniorenteam gestart!
Met de najaarscompetitie van 2015 is een nieuw seniorenteam gestart. Dit team,
bestaande uit Eline Rondaij, Peter van der Meij, Marjan Hooijmans, Casper Zandbergen,
Mieke van der Plas en Kira Parlevliet is ontstaan na succesvolle afronding van de
kennismakingscursus senioren. Iedereen heeft een paar keer kunnen meespelen en weet
ondertussen goed wat ze kunnen verwachten. Het viel niet mee, maar als je het ze vraagt
zijn ze stuk voor stuk hard vooruit gegaan. En gedreven het volgende seizoen nóg beter te
presteren!

Kampioenen najaarscompetitie 2015
De laatste wedstrijden moeten door sommige teams nog gespeeld worden, maar voor een
aantal teams is het al zeker: het kampioenschap is binnen! Bij de jeugd is team 3 (Robert,
Wesley en Job) niet meer in te halen en ze mogen volgend seizoen uitkomen in de

4e klasse. Bij de senioren heeft team 6 (Marianne, Ruud en Reinier) het kampioenschap
behaald. Volgend seizoen wordt handhaven in de 3e klasse de doelstelling. Voor
jeugdteam 4 ligt het kampioenschap nog binnen handbereik. Kampioenen gefeliciteerd!

Kerstsporttoernooi voor de jeugd
Aanstaande 28, 29 en 30 december organiseren we bij TTV Rijnsoever weer een
Kerstsporttoernooi voor kinderen van de basisschool. Dit houdt in; een
kindertafeltennisfeest voor de groepen 5 t/m 8 en een spelletjesmiddag voor de groepen 3
en 4.
Tijdens dit Kerstsporttoernooi hopen we kinderen een gezellige, sportieve dag te bezorgen
en ze kennis te laten maken met de tafeltennissport. Voor de poulewinnaars uit groep 5 t/m
8 is er zelfs nog een spannende finale ochtend met mooie prijzen.
Alle kinderen uit de omgeving (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) zijn uitgenodigd. Deelname
is gratis.
Vindt jouw kind, kleinkind, nichtje of neefje het ook leuk om mee te doen? Hij/zij is
uiteraard ook van harte uitgenodigd! Opgeven kan via: schoolsport@ttvrijnsoever.nl

Schoolsport
Door de vereniging worden in onze zaal ook tafeltennislessen aan klassen uit het
basisonderwijs (met name scholen uit Katwijk Noord) en uit het voorgezet onderwijs
gegeven. Tijden worden in overleg met de school vastgesteld. Er wordt een
tegemoetkoming in de kosten gevraagd voor deze lessen.
Informatie: schoolsport@ttvrijnsoever.nl
Verzoek aan jullie als lezers van deze nieuwsbrief om dit aanbod via jullie eigen kanalen
onder de aandacht van de scholen te brengen!
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Wil je wijzigen hoe je deze mail ontvangt?
Je kunt hier je gegevens wijzigen of je afmelden voor deze nieuwsbrief

