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TTV Rijnsoever wenst je een gelukkig nieuwjaar!

Iedereen een sportief en gezond 2018 gewenst!

Goede voornemens, misschien heb jij ze ook wel (weer) gemaakt. Een nieuw jaar geeft je
weer 365 dagen de tijd om aan je persoonlijke doelstellingen te werken. Vaker komen
trainen? Meer meedoen met toernooien? Een betere (team)prestatie neerzetten?
Belangrijk bij goede voornemens is dat je ze meetbaar maakt. Dus dat je op een gegeven
moment kunt zeggen: nu ben ik er! Sowieso zijn we het hele jaar door bezig met tellen. Als
je achter de tafeltennistafel staat, kijk je (meestal veel te vaak) naar het telbord. Of je
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irriteert je aan het aantal keer dat je tegenstander de bal laat stuiteren voordat hij begint
met serveren. Maar ook houden we bij welk percentage van je wedstrijden je hebt
gewonnen en waar je team staat in de ranglijsten.
Met de jaarwisseling gaat de teller letterlijk én figuurlijk weer op nul. Dit geldt ook voor de
Wervingscommissie. In 2017 hebben we bijgehouden hoeveel nieuwe leden we hebben
mogen verwelkomen: 47!
Kortom, we zijn weer flink gegroeid het afgelopen jaar en het goede voornemen van de
wervingscommissie is om deze trend door te zetten. Met veel trainingen, activiteiten en
een fijne accommodatie is het voor iedereen leuk om te komen tafeltennissen. Maar om dit
voor elkaar te krijgen, leunen we ontzettend op de steun van vrijwilligers. Om hier
aandacht voor te vragen is het bestuur in november gestart met een campagne. Heb je de
vacatures bijvoorbeeld al zien staan op de tafels in de kantine? Dit is slechts een
voorbeeld van wat er allemaal gepland staat... Hint: zet je telefoon de komende maand niet
uit!
Aan diegenen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor TTV Rijnsoever:
BEDANKT!! Ik hoop dat we ook dit jaar weer op jullie steun mogen rekenen. Maar vooral
ook dat veel nieuwe vrijwilligers zich aanmelden om van 2018 in alle opzichten een topjaar
te maken!

12,5 jarig jublileum
paratafeltennis

In het voorjaar van 2005
werd voor het eerst
paratafeltennis gespeeld
door een 6-tal bewoners
van het Zeehos. 12,5 jaar
en 500 zondagmiddagen
later kunnen we terug
kijken op een geslaagd
initiatief
welke
naar
verwachting nog jaren te
gaan heeft. Op vrijdag 22
december

werd

dit

jubileum groots gevierd
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Jeugd viert einde
tafeltennisseizoen

Om het seizoen én jaar
op gepaste wijze af te
sluiten organiseerde de
jeugd-commissie
de
leukste activiteit van het
jaar: de overnachting! Na
wat te hebben gegeten
werd afgereisd naar
Leiden, waar op zes
bowlingbanen
nauwkeurigheid

de
werd

beproefd. Weer terug in
de
zaal
stond
Rijnsoever's got Talent

Kerstsporttoernooi
2017

Wat is er leuker dan in de
kerstvakantie meedoen
aan een leuk tafeltennis
toernooi? Dat moeten
zo'n 60 leerlingen van
verschillende
basisscholen in Katwijk
hebben gedacht toen ze
de aankondiging zagen
van
het
Kerstsporttoernooi 2017.
Op

woensdag

december

werden

27
er
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door de groep van 15
spelers

op het programma. De

voorrondes

en

14

winnaars (hierboven op

waarbij een felbegeerde

begeleiders.
de Rabobank,

Omdat
Fonds

de foto) namen trots de
bokaal in ontvangst na

plek
kon
worden
bemachtigd
voor
de

vrijwillige

1818

en

de

gespeeld

opvoering van 'Bert en

finales de dag erop. Met

chauffeurs
van
het
Zeehos vanaf het begin

Ernie
&
banaanmysterie'.

veel dank aan alle
jeugdleden die hebben

betrokken zijn bij dit
initiatief, ook hier een

geslaagde avond!

het
Een

geholpen, net als aan de
begeleiders: Ellen, Corine

woord van dank!

en Bert!

Deze rubriek gaat veranderen!
Vorige maand was de vraag:
Zou je je spel willen verbeteren met een video-analyse?
57% van de stemmers ziet hier wel wat in, terwijl de andere 43% denkt hier niet zoveel aan
te hebben. Goed om te weten, misschien dat dit jaar er een keer een aparte training aan
besteed wordt!
Zoals jullie hierboven kunnen lezen gaat deze rubriek op de schop. Ik moet nog iets
bedenken als alternatief. Heb je suggesties? Stuur dan een mailtje naar
werving@ttvrijnsoever.nl
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Copyright © 2018 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
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