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AANPASSING CONTRIBUTIES EN TARIEVEN
Voor het jaar 2018 zijn de bedragen voor de contributies en tarieven licht
aangepast. Wat betreft de verenigingscontributie betekent dit globaal de
jaarlijkse stijging van 2 procent met een aanvullende stijging van 1.5 procent in
verband met het ledenaantal dat nog steeds onder de 70 ligt (momenteel 67).
De NTTB tarieven zijn nagenoeg gelijk gebleven: het basislidmaatschap van €
18.70 naar € 19.00. De competitiebijdragen zijn ongewijzigd gebleven op € 25.50
per competitie. Voor het complete overzicht zie de pagina ‘Contributies en
Tarieven’ op onze website.
Rond 3 januari 2018 zal de incasso over het eerste kwartaal plaats vinden.

SINTERKLAASTOERNOOIEN
Omdat 5 december dit jaar op een dinsdag viel hebben we het
Sinterklaastoernooi voor de junioren een weekje naar voren gehaald zodat
iedereen op pakjesavond thuis kon zijn (inclusief die grijsaards die normaal de
training verzorgen…). Jammer genoeg kon Collin niet op twee plaatsen
tegelijkertijd zijn maar Sint was hem niet vergeten en heeft ook voor hem een
lettertje achtergelaten. Alle andere 13 junioren waren present en streden in drie
groepen (welpen, pupillen en junioren) om de te verdelen prijsjes.
We hadden het toernooi opgezet in meerkampjes waarbij iedere wedstrijd werd
gespeeld in 3 games tot 11 punten.
Bij de welpen was er een driekamp van Kimberly, Justin en Valerio. Het was erg
leuk om te zien hoe deze drie ‘jonkies’ het deden en dat uiteindelijk Kimberly met
beide gewonnen wedstrijden eerste werd.

Het juniorentoernooi in volle gang. Degenen die niet speelden traden op als scheidstrechter, dus
iedereen was tegelijkertijd lekker bezig

Kimberly laat nog even zien hoe je een correcte service geeft: achter en boven de tafel, mooi
opgegooid uit de vlakke hand …. En daarna vol concentratie een rally spelen.
De opvolgster van Bettine en Britt in aantocht…?

Bij de pupillen was er eveneens een driekamp van Joey, Joshua en Job, die
werd gewonnen door Joey.

Onder toeziend oog van ‘scheids’ Joshua werken Joey en Job hun partij af

In de categorie junioren hadden we twee meerkampen waarbij beide winnaars
(Inge en Rowan) mochten gaan uitmaken wie met het chocolade monopolyspel
naar huis kon. Dat werd uiteindelijk Inge.

De junioren bezig aan hun meerkampen met uiteindelijk Inge als winnares

Na de prijsuitreiking hebben alle jongens en meisjes nog even van een beker
chocomel kunnen genieten alvorens na een geslaagde avond – gewapend met
chocoladeletter - weer op huis aan te gaan.

Daags daarna, op vrijdag 1 december, was het de beurt aan de senioren en
veteranen om in het traditionele Zwarte Pieten Handicaptoernooi de
chocoladeletters te gaan verdelen. Met een als altijd goed gevulde
deelnemerslijst werd het een gezellige avond, waarop we ook ons voormalig lid
Jeffrey de Leeuw weer eens mochten verwelkomen.
Eerder dit jaar hebben we ook Iman Sijben naar de senioren toegehaald omdat
er bij de jeugd voor hem niet zoveel eer meer was te behalen na zijn derde
clubkampioenschap op rij. En dit toernooi was voor Iman dus zijn vuurdoop bij de
‘grote jongens’. En dat deed hij zeker niet onverdienstelijk! Duidelijk was te zien
hoeveel progressie hij al heeft gemaakt en hoeveel er nog in zit. Leuk hoor!

Een geconcentreerde Iman in perfecte basishouding
in afwachting van de service van zijn tegenstander

Toen alle meerkampen waren gespeeld en de punten waren geteld, bleek het
uiteindelijk Paul de Haas te zijn die de winnaarstrofee uit handen van Jan de
Koning (de winnaar van vorig jaar en als altijd met Bert Kriesz tekenend voor de
organisatie) in ontvangst mocht nemen.

Paul wint dit jaar de hoofdprijs in het Zwarte Pieten handicaptoernooi

De ‘Zwarte Piet’ van dit jaar kwam in handen van Marlon Peroti, maar die zal zich
zeker nog gaan revancheren!

Marlon is dit jaar de ‘Zwarte Piet’, maar kan daar niet echt mee zitten, zo te zien

NIEUWE TAFELS. LET OP: BELANGRIJK!!
Op donderdag 14 december hebben we onze mooie nieuwe tafels opgehaald en
naar de zaal gebracht. Het zijn schitterende Andro Magnum SC tafels met een
fraai 25 mm dik blad.
Het is belangrijk dat iedereen wel even kennis neemt van de procedure voor het
opzetten en weer inklappen van de tafel. Dit kan in principe door een persoon
worden gedaan maar wij bevelen aan dat het altijd met twee personen wordt
uitgevoerd.
Uitklappen: Onder een van de tafelhelften zit een rode vergrendelingshendel en
door middel van het omhoog tillen hiervan wordt de tafel ontgrendeld en kan
deze worden uitgeklapt. Let op: alleen de rode hendel gebruiken!

De rode ontgrendelingshendel zit aan een van de tafelhelften

Inklappen: Hiervoor moet je wel even onder de tafel kijken aan welke kant de
rode hendel zit. Dan deze weer uittrekken zodat de tafel wordt ontgrendeld en je
deze weer kunt inklappen.

Ook hier even de kant van de rode hendel opzoeken zodat de tafel kan worden ingeklapt

We hopen met deze fraaie nieuwe tafels weer vele jaren van speelplezier te
mogen hebben!

EN HOE LIEP HET AF MET DE OUDE TAFELS?
De tafels die we hebben vervangen krijgen een goed tweede leven. Een ervan
stond minder dan een uur ‘te koop’ of er diende zich al een ouder van een van de
jeugdleden aan. De tweede tafel heeft zijn weg gevonden naar het jeugdhonk
van Jongerenwerk Nissewaard en de derde is door Rinus gekocht en gedoneerd
aan Stichting ZuidWester in Oud-Beijerland, waar ook Rinus’ zoon woont.

Rinus met twee blije bewoners van Zuid Wester in Oud-Beijerland

KERSTKLAVERJAS- EN SJOEL-AVOND
Nog maar nauwelijks bekomen van het transport van de nieuwe tafels naar de
zaal en het bezorgen van de oude tafels bij de nieuwe eigenaren spoedden we
ons weer naar de zaal om alles in gereedheid te brengen voor de jaarlijkse Kerst
klaverjas- en sjoelavond. Met 16 deelnemers klaverjas en 4 voor het sjoelen iets
minder bezet dan gebruikelijk werd het zeker een genoeglijke avond, terwijl ook
een aantal enthousiaste leden de nieuwe tafels kwamen beproeven. Toen alle
punten waren geteld kwam Jan de Koning’s zwager Cor als winnaar bij de
klaverjassers uit de bus. Nico de Lange bleek wederom de beste
schijvenschuiver (probeer dat maar eens drie keer snel achter elkaar te zeggen)

te zijn. Maar natuurlijk was er voor alle deelnemers een toepasselijke leuke en
smakelijke herinnering aan deze gezellige avond.

Onder het genot van een drankje en hapje was het wederom goed toeven op de Klaverjasavond

Nico moest het – wederom succesvol – opnemen tegen Marianne, Els en Yvonne

ZAALSLUITING IN VERBAND MET KERSTVAKANTIE
Zoals al eerder aangekondigd volgen wij de schoolvakanties rondom Kerst en de
Jaarwisseling en daarom is de zaal gesloten van en met zaterdag 23 december
2017 tot en met zondag 7 januari 2018.

TOT BESLUIT
Normaal gesproken zouden wij nu deze nieuwsbrief besluiten door iedereen
vrolijke feestdagen toe te wensen maar in de wetenschap dat onze Teun en Riet
van Ringelestijn en familie een heel erg nare periode moeten doormaken willen
wij hen eerst alle kracht en sterkte toewensen in deze donkere tijd.
Voor het overige wensen wij onze leden en hun families vredige Kerstdagen en
een voorspoedige start van 2018.

