
NIEUWSBRIEF JANUARI 2018

EEN VLIEGENDE START VAN EEN NIEUW JAAR 

Op het moment dat je deze nieuwsbrief te lezen krijgt, is 2018 alweer ruim een 
maand onderweg. En het begin van dit jaar kunnen we er gelijk tegen aan. De 
Nieuwjaarsbijeenkomst  was  wederom  een  genoeglijke  avond,  de  eerste 
competitieronde is reeds gespeeld, het OTC toernooi is volgeboekt en de lijst 
met aanmeldingen voor het snert toernooi loopt ook al redelijk vol. Verder heeft  
penningmeester  Lex  zijn  jaarcijfers  over  2017  gereed,  heeft  de  kascontrole 
plaatsgevonden  en  staan  de  overige  verslagen  voor  de  algemene 
ledenvergadering in de steigers. Dus we hopen binnenkort de datum van de ALV 
te kunnen aankondigen. We hoeven ons dus een heel poosje niet te vervelen…..

NIEUWE TAFELS HELEMAAL IN GEBRUIK

We denken dat iedereen inmiddels met onze nieuwe tafels heeft kennisgemaakt 
en dat dit  materiaal ook goed in de smaak valt wat betreft gebruiksgemak bij  
opzetten en opruimen. We willen graag hier nog even Paul  bedanken die de 
tafels volledig (water)pas heeft gesteld!
Om te voorkomen dat  je  bij  het  opruimen van de tafels  er eerst  onder  moet 
kruipen om te kijken aan welke kant  de rode ontgrendelingshendel  zit,  kwam 
Joop  met  een  even  simpel  als  briljant  idee:  op  de  zijkant  van  de  tafelhelft 
waaronder die hendel zit, is een sticker geplakt. 

GROEI ‘STUIPEN’ BIJ DE JUNIOREN

Waar veel verenigingen moeite hebben met het binnenhalen en –houden van 
junioren,  lijkt  het  erop  alsof  wij  een  beetje  tegen  de  stroom  in  gaan.  Ons 
juniorenbestand is  in  het  afgelopen jaar  weer  gestegen en afgelopen maand 
hebben we weer enkele nieuwe jongens mogen verwelkomen. In februari krijgen 
we vijf  kandidaten voor de ‘snuffellessen’  in samenwerking met de gemeente 
Nissewaard en dan hebben we nog niet eens gesproken over de tafeltennisdag 
die  we  weer  met  de  Montessorischool  op  poten  gaan  zetten.  Daar  zijn  we 
natuurlijk stiekem wel een beetje trots op, want we steken er behoorlijk wat tijd 



en moeite in om een leuke juniorengroep te hebben. Echter, als dat zo doorgaat,  
krijgen we  te maken met een luxe probleem.: hoe zorgen we ervoor dat onze 
junioren nog steeds voldoende ‘minuten’ kunnen maken? Moeten we de groep 
op enig moment gaan splitsen – en zo ja op basis van welke criteria. En wanneer 
moeten we dan extra speeltijd gaan regelen? Natuurlijk weten we nog niet of de 
‘snuffelaars’ blijvers zullen zijn en wat de dag met de school gaat opleveren maar 
we gaan er wel over nadenken.

EN WAT STAAT ER TE GEBEUREN?

Laten we nog eens even samenvatten wat de komende maanden allemaal op 
onze planning staat:

Beginnen we eerst dus met de snuffel-lessen die we in samenwerking met de 
gemeente Nissewaard gaan geven. Iedereen heeft vast wel gezien dat door de 
hele gemeente en op scholen aandacht is besteed aan het ruime aanbod om 
mensen in beweging te krijgen. Er is achter de schermen hard aan gewerkt – ook 
door ons zelf – om op de gemeentelijke website onze bijdragen te leveren. De 
komende drie dinsdagen komen vijf jongens eens met ons meedoen om te kijken 
of tafeltennis iets voor hen is en wie weet kunnen we dan weer een of meerdere 
jeugdleden inschrijven.

Tegelijkertijd zijn we al erg druk bezig met alle voorbereidingen voor het zesde 
OTC / De Repelaer toernooi op  zondag 18 februari. Voor wie zich nog zou 
willen inschrijven:  te  laat!  Er  is  zelfs  al  een wachtlijst.  Dat  is  natuurlijk  prima 
nieuws dat  we  al  ruim voor  het  toernooi  volgeboekt  zijn  en dat  ons toernooi  
kennelijk bij zovelen in de smaak valt. We gaan dus wederom ons best doen om 
er weer een tafeltennisfeest van te maken.

Maar voor wie te laat was voor het OTC toernooi – en alle andere leden: niet 
getreurd, want op vrijdag 2 maart hebben we het Snert-toernooi. Daar maken 
we een gezellige en sportieve avond van onder het genot van de nodige winterse 
specialiteiten.

Omdat  Pasen  in  dit  jaar  vroeg  valt,  kunnen  we  daarna  gelijk  door  met  de 
voorbereiding van de Paasklaverjas- en sjoelavond welke zal plaatsvinden op 
woensdag 28 maart.

Rond diezelfde tijd hopen we onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te 
houden, echter dat zullen we in de komende bestuursvergadering vaststellen.

De clubkampioenschappen zijn ook al ingepland en wel als volgt:
- zaterdag 26 mei 13:00 – 16:00 uur Junioren
- zondag 27 mei 10:00 – 17:00 uur Senioren dubbelspel
- zondag 10 juni 10:00 – 17:00 uur Senioren enkelspel



Overigens  kregen  we  van  de  ouders  van  een  van  onze  junioren  een  leuke 
suggestie om eens een ouder / kind toernooitje te houden, om de ouders ook 
eens actief bij onze club te betrekken. Gaan we zeker eens naar kijken!

Kijken we nog even naar leuke activiteiten buiten onze eigen club waar we aan 
mee  kunnen  doen,  dan  denken  we  natuurlijk  aan  een  aantal  zaken  zoals 
bijvoorbeeld:

- een opstaptoernooi voor de junioren: er is al wel melding gemaakt op de 
website van de afdeling maar op dit moment ontbreken verdere details.  
We houden de vinger aan de pols.

- Het  Nederlands  Kampioenschap  Veteranen,  dat  op  zondag  8  april 
wordt verspeeld in de Margriethal in Schiedam. Ook dit  jaar zullen een 
aantal van onze leden weer aan dit evenement deelnemen.

- Een  ander  erg  leuk  toernooi  is  de  Open  Zuid-Hollandse  Eilanden 
Kampioenschappen, georganiseerd door onze vrienden van Hellevoets 
Effect  op  zaterdag 14 april in sporthal  de Eendraght in Hellevoetsluis. 
Een aanrader!


