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START SEIZOEN 2018-2019

Aanstaande  maandag  27  augustus  gaan  we  er  weer  volop  tegenaan  in  het  
nieuwe seizoen dat voor ons ligt. In deze korte nieuwsbrief alvast even een paar 
leuke wetenswaardigheden.

GROEIEND AANTAL TEAMS IN DE COMPETITIE

Als je soms de verhalen hoort over het teruglopend aantal wedstrijdspelers in 
tafeltennisland,  lijkt  het  wel  alsof  we met onze club – met  succes-  tegen de 
stroom aan het inroeien zijn:  met drie reguliere teams en maar liefst  vijf  duo 
teams gaan we de najaarscompetitie in. Extra leuk om te vermelden is dat ons 
jeugdlid Iman Sijben (3 maal clubkampioen bij de jeugd) met dispensatie ook in 
een van de duo teams gaat meedoen. Wij wensen al onze spelers veel succes 
en sportief plezier in de competitie!

EN OOK JUNIOREN GAAN DE COMPETITIE IN!

Wat? Zal  iedereen geneigd zijn  te  zeggen,  maar  we  hebben  toch nog geen 
juniorenteam(s) in de club? Nog niet, helaas, maar wat niet is….
Wat wel gaat gebeuren is een uniek samenwerkingsverband met De Sprint in 
Brielle. Dat zit zo: De Sprint heeft een groepje jeugd en daaruit is vorig jaar een  
juniorenteam in de competitie gebracht. Jammer genoeg is een van de spelers 
met wedstrijden gestopt en dus hadden ze een ‘personeelstekort’. Na het erg 
geslaagde toernooi  afgelopen voorjaar  is  aan ons gevraagd of  wij  misschien 
enkele junioren hebben die onder de vlag van De Sprint aan wedstrijden willen 
gaan meedoen. En die hebben we: Inge, Romi en Jordan gaan meespelen met 
het jeugdteam van De Sprint. We zullen de ontwikkelingen met veel plezier en 
belangstelling gaan volgen.
Nu ons eigen jeugdbestand de twintig leden nadert,  moeten we ons zelf  ook 
gaan beraden over de toekomst met dit stijgend aantal jeugdspelers. En hebben 
we wellicht behoefte aan een jeugdcommissie en vertegenwoordiging van ouders 
die willen meedenken – en vooral meewerken – om dit succes te vergroten.



WERKZAAMHEDEN IN EN OM DE ZAAL

In  en  rond  onze  zaal  zijn  er  de  afgelopen  tijd  een  aantal  werkzaamheden 
verricht. Onder andere wat snoei- en kapwerk aan de bomen en struiken rond de 
zaal maar ook de zaal zelf is onder handen genomen. Naast de gebruikelijke 
werkzaamheden  om  het  gebouw  weer  gereed  te  hebben  voor  het  nieuwe 
schooljaar, is er ook asbest verwijderd, waardoor Joop, Teun en Sjaak woensdag 
onverrichterzake naar  de zaal  kwamen in  de  verwachting ons speelmateriaal 
gereed te maken en op te poetsen. Dat wordt dus zo spoedig mogelijk opgepakt. 
Wel zijn intussen de koelkasten weer gevuld zodat we aanstaande maandag niet 
op een droogje hoeven te zitten. De verdere boodschappen zullen we in de loop 
van de komende weken doen zodat we de voorraden weer op sterkte hebben.

Wij wensen al onze leden een plezierig, gezond en sportief nieuw seizoen!


