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SNERT TOERNOOI WAS WEER GEZELLIG

Met 21 deelnemers hebben we een leuk Snert toernooi gehouden. Na een lekker  
glaasje Glühwein om even de spieren los te maken konden we van start. Lees 
meer over deze leuke avond op onze website onder:
Overige Clubactiviteiten > Snerttoernooi 2018

TAFELTENNIS FUN EVENT WAS EEN GROOT FEEST 
VOOR PUPILLEN/WELPEN

Op zondag 11 maart werd door TTV De Sprint/DPD in Brielle een tafeltennis fun 
event  georganiseerd  voor  pupillen  en  welpen  in  het  begin  van  hun 
tafeltenniscarriere. Met negen van onze jongere leden zijn we daarheen geweest 
en het is een erg leuke dag geworden! Voor een meer uitgebreid verslag en 
foto’s hiervan kun je kijken op onze website onder de knop ‘Externe Toernooien’.
We hebben al een afspraak met onze collega’s van De Sprint gemaakt om eens 
met  elkaar  een  uitwisseling  te  organiseren,  en  dan  zijn  wij  natuurlijk  de 
organisator. Erg leuk om te zien dat ook andere clubs nu tijd en moeite in jeugd 
steken!

PAASHAZENTOERNOOITJE VOOR JUNIOREN

Op dinsdag 27 maart organiseerden we een pop-up-paashazentoernooitje voor 
onze junioren. In een vijfkamp en twee vierkampjes kon worden gestreden om de 
chocolalade paashaasjes die we voor iedereen hadden geregeld. Het was leuk 
om te zien hoeveel vorderingen iedereen al had gemaakt, zowel op het gebied 
van tafeltennis maar ook om partijtjes te tellen. Bij de beginnende junioren werd 
het een gedeelde eerste plek die – door tijdgebrek – niet in een beslissende partij  
kon eindigen. Bij de iets meer gevorderdenwas het Collin die de meeste partijen 
op zijn naam wist te schrijven en bij de wat verder ervaren spelers kwam Inge 
ongeslagen uit de strijd. Voor iedereen dus een haasje en een van onze mooie 
stylus/pennen. Het was een leuke en sportieve avond voor onze jeugdspelers!



PAASKLAVERJAS/SJOELAVOND

Een dag later,  op woensdag 28 maart  was het  de beurt  aan de senioren en 
veteranen om zich te meten aan de klaverjastafel  en het sjoelbord. Voor een 
verslag hiervan zie de website onder ‘Overige Clubactiviteiten’. 

DATUM AED/REANIMATIE TRAININGEN

Onze  Joop  is  bezig  met  het  organiseren  van  de  jaarlijkse 
AED/Reanimatietrainingen. Degenen die hiervoor in aanmerking komen kunnen 
voorlopig de datum van  woensdag 9 mei in de agenda zetten. Nog wel even 
onder  voorbehoud.  Op  de  ALV  hoopt  Joop  de  definitieve  datum  te  kunnen 
vertellen.

EN DAN WEER DOOR …..

Intussen  heeft  iedereen  de  uitnodiging,  agenda  en  andere  vergaderstukken 
gekregen voor onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 11 
april. We hopen op een goede opkomst en een vruchtbare vergadering.

Het  Nederlands  Kampioenschap  Veteranen,  wordt  verspeeld  op  zondag  8 
april in de Margriethal in Schiedam. De inschrijving is uiteraard al gesloten maar 
wie niet actief mee kan doen, is natuurlijk van harte welkom om onze deelnemers 
aan te moedigen en te komen kijken bij dit leuke evenement.

De Open Zuid-Hollandse Eilanden Kampioenschappen, georganiseerd door 
onze  vrienden  van  Hellevoets  Effect  op  zaterdag  14  april in  sporthal  de 
Eendraght in Hellevoetsluis. Voor verdere informatie en inschrijven:
http://ttvhe.nl/portfolio-item/40-jaar-tafeltennis-in-hellevoetsluis/

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

http://ttvhe.nl/portfolio-item/40-jaar-tafeltennis-in-hellevoetsluis/

