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Lees deze nieuwsbrief s.v.p. helemaal tot het eind door, is het begin niet interessant voor je,
dan misschien het midden of het eind wel.
En juniorleden, laten jullie deze mail ook aan je ouders/verzorgers lezen ?
Onderwerpen:
1. Seizoensopening
2. GAME11
3. Extra openingstijden
4. Jeugdtraining
5. Najaarscompentitie

6. Toernooien
7. ALV – begroting 2017
8. Klaverjassen
9. Bardiensten
10. Olympische spelen/paralympics

1.
Seizoensopening op 23 augustus 2016
Het is alweer een traditie dat we op de allereerste avond na de zomervakantie een
seizoensopening organiseren voor zowel seniorleden als voor de jeugd en hun
ouders/verzorgers, dus dit jaar op dinsdag 23 augustus, aanvang 19:00 uur.
Na eerst passief toekijken en aanhoren is er daarna voor iedereen gelegenheid om actief
een balletje te slaan. Bas Hardenberg en Kevin Nugteren hebben het volgende programma
voor ogen:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen over training, competitie en andere zaken
3. Demonstratie tafeltennis door MJtafeltennis op eredivisieniveau (!)
De gehele avond is er een kraam van GAME11 met allerhande tafeltennisartikelen, frames
en rubbers, schoenen, bathoezen, kleding etc. Bestellingen kunnen nu al gedaan worden bij
GAME11, aflevering kan vervolgens op deze avond gebeuren. Zie hieronder..
2.
GAME11
Het ligt in het voornemen om de samenwerking met SportEurope te beëindigen en een
nieuwe samenwerking aan te gaan met leverancier GAME11. Zoals hiervoor gezegd zijn zij
ook aanwezig op onze seizoensopening op dinsdag 23 augustus. GAME11 belooft het
volgende mee te nemen:
Frames en rubbers van de merken: Butterfly, Stiga, Donic en Andro. Ook niet genoemde merken frames en
rubbers nemen zij op verzoek mee.
Schoenen: Butterfly en Stiga, ook niet alle maten en modellen, dus, is daar speciale vraag naar laat het weten.
Bathoezen en tassen: enkele van Stiga en Butterfly, dus daar geldt ook voor: u vraagt en zij brengen mee.
Kleding; op aanvraag want daar is ook heel veel van dus, meestal nemen ze een REK met kleding mee,
ALLE andere merken, zoals Joola , Tibhar etc hebben ze ook, maar het beste laten weten wat mensen willen,
dan brengen ze dat ook mee, rubbers, frames, schoenen, bathoezen etc.
BETALEN (mochten leden iets willen kopen) KAN MET PIN OF CONTANT.
TESTbatjes; brengen ze een aantal van mee waar mensen dan mee kunnen spelen. Mochten men niet weten
wat men wil kopen maar men wel op zoek is, dan kan men daar eerst die avond mee spelen voordat men beslist
om te kopen . GAME11 is te bereiken via: Tel. 06-29550405 Website: http://www.game11.nl en gevestigd te
3705LP Zeist, Dijnselburgerlaan 1-2.

3.
Extra trainingsmogelijkheden tijdens vakantieweken
Voor sommigen leden blijkt het elke zomer een verwondermomentje: als een van de weinige
tafeltennisverenigingen kennen wij extra openingstijden tijdens de vakantieweken voor
senioren en de oudere jeugd. Zowel op dinsdag- als op vrijdagavond van 20:30 uur tot 22:30
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uur hebben wij de gymzaal extra ingehuurd. Daarna kan in de kantine nog geklaverjast
worden. Vanaf de seizoensopening op dinsdag 23 augustus gelden de vertrouwde
openingstijden weer. Check altijd de agenda op onze website www.ttvpapendrecht.nl

4.
Jeugdtraining
Bas Bisschop begint zijn trainingen op de dinsdag weer vanaf 30 augustus, Annika begint de
donderdag daarvoor al op 25 augustus, beiden vanaf 18:45 uur. Voor Annika wordt de
training van donderdag 1 september bijzonder, want dan wordt haar training beoordeeld als
toets voor een diploma. Annika zal hierover tijdens de seizoensopening (23/8) meer
vertellen.
5.
Najaarscompetitie 2016
In de week vanaf maandag 12 september begint de competitie weer, voor de jeugd vanaf
zaterdag 17 september. Het programma is nu nog niet bekend, maar zodra dat bekend is
wordt dat uiteraard op onze website gepubliceerd.
In de week van 17 t/m 22 oktober (herfstvakantie) is een competitievrije week ingepland,
wellicht kunnen dan verplaatste wedstrijden gespeeld worden. Een tweede vrije week staat
gepland van 14 t/m 19 november. Met name voor de competitiespelende jeugd geldt dat
verhindering RUIM van te voren bij de jeugdwedstrijdsecretaris, Kevin Nugteren, gemeld
moet worden.
Tip voor competitiespelers: kijk steeds naar de berichten op de sites van de www.nttb.nl en
die van onze afdeling www.west.nttb.nl

6.
Toernooien
Bas Hardenberg, de nieuwe coőrdinator van en voor toernooien, geeft de interne activiteiten
voor het najaar door:
Gijs Ton Trofee (senioren): voorronde dinsdag 30-8-2016, de finaleronde een week daarna
op dinsdag 6-9-2016, deelnemers dienen beide avonden beschikbaar te zijn.
Aanmelden via het e-mailadres: toernooien@ttvpapendrecht.nl
Basisscholierentoernooi (jeugd) overdag op maandag 17-10-2016. Aanmelden bij de eigen
school of bij toernooileider Simon van Sintmaartensdijk (tel. 06 – 50223068 of 078 –
6153527)
Clubkampioenschappen (senioren):
5e/6e klassers op dinsdag 6 december 2016
4e/5e klassers op vrijdag 9 december 2016
3e/4e klassers op dinsdag 13 december 2016
2e/3e klassers op vrijdag 16 december 2016
TOP-spelers op vrijdag 23 december 2016
Kersttoernooi (jeugd) op donderdag 22 december 2016
Oliebollentoernooi (senioren) op vrijdag 30 december 2016
7.
ALV begroting 2017
Op 7 december 2016, aanvang 19:30 uur, presenteert de penningmeester de begroting voor
2017. Daarna, om ca. 20:15 uur, is er wederom klaverjassen, zie hieronder.

8.
Klaverjassen
De agenda voor de klaverjasavonden in het najaar is voor enkele avonden gewijzigd:
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10e klaverjasavond op 17-8-2016 blijft zo
11e klaverjasavond was 14-9-2016 wordt 7-9-2016
12e klaverjasavond was 5-10-2106 wordt 28-9-2016
13e klaverjasavond was 26-10-2016 wordt 19-10-2016
14e klaverjasavond was 16-11-2016 wordt 9-11-2016
15e klaverjasavond op 7-12-2016 blijft zo (na ALV-begroting 2017)
16e klaverjasavond was 28-12-2016 wordt 21-12-2016
Een overzicht van de resultaten per avond en de tussenstand van 2016 ziet u op onze
website in de rubriek “En dan dit”. Zoals altijd: opgeven bij Gijs Ton via tel. 078-613 8231 of
06-2333 1368.
En hoewel het goed gaat met het aanbod van klaverjasprijsjes (bedankt o.a. Nick en Gijs)
blijven wij daarin geȉnteresseerd.
9.
Bardiensten
Onmiddellijk na het bekend worden van de competitieprogramma’s zal Nico van Meeteren
de senioren benaderen voor een of meer bardiensten. Nico is met name geinteresseerd
welke dagen/datums men doorgaans verhinderd is, geef dat even aan als hij je benadert.
10.
Olympic Experience en Paralympics
Onze leden Ina Wiekart en Annika Mars assisteren bij de NTTB-tafeltennisactiviteiten tijdens
de Olympic Expierience in Den Haag. Lees hier meer over op
https://teamnl.org/olympicexperience
Onmiddellijk na de Olympische Spelen worden in Brazilië de Paralympics georganiseerd.
Voor het onderdeel tafeltennis is ons lid Ina Wiekart uitverkoren om als scheidsrechter dit
evenement bij te wonen. Extra opletten dus als er TV-beelden uitgezonden worden.

Beleef de Olympische Spelen in Den Haag!
Kom van 6 tot en met 21 augustus naar de Olympic Experience in Den Haag! Het
sportstrand van Den Haag verandert tijdens de Spelen in een Olympisch Rio waar jij,
als ultieme sportfan, kunt sporten, sport kijken en sport beleven. (Dus ook tafeltennis)
De Olympic Experience biedt sportfans - jong en oud -, gezinnen, sportclubs en het
bedrijfsleven de kans om op het strand van Den Haag de Olympische Spelen en de
verrichtingen van TeamNL optimaal te beleven. Het Scheveningse strand verandert dan in
een Olympisch Rio met allerlei activiteiten die zijn gericht op sporten, sport kijken en sport
beleven.
De Olympic Experience biedt dagelijks ruimte aan 6.000 bezoekers. Overdag kun je zelf
allerlei sporten beoefenen, onder begeleiding van 30 verschillende sportbonden. In de
namiddag en avond kun je live de Olympische Spelen volgen op grote TV schermen en
TeamNL aanmoedigen, inclusief voor- en nabeschouwingen, entertainment en de
aanwezigheid van oud-topsporters en Olympiërs. Ook wordt er live geschakeld met onder
andere het Holland Heineken House in Rio.
Kaarten voor de Olympic Experience zijn te koop via deze
site. https://teamnl.org/olympicexperience
De toegangsprijs voor volwassenen is 10 euro, voor kinderen en jongeren tot 18 jaar 5 euro.
Kinderen tot 4 jaar kunnen gratis naar binnen.
Tijdens de Spelen van Rio is het sportstrand van Den Haag de thuisbasis van TeamNL
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