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ZET JE FIETS GOED OP KABELSLOT!

Vorige week zijn we wederom slachtoffer geworden van een fietsendiefstal, deze 
keer is een fiets van een van onze jeugdleden gestolen. Vandaar ons dringend 
advies om fietsen met een kabelslot aan de fietsbeugels op het voorterrein vast 
te  zetten.  Intussen  hebben  we  de  gemeente  gevraagd  naar  eventuele 
mogelijkheden tot het plaatsen van een afsluitbare fietsenstalling, echter daar is 
niet positief op gereageerd.
Wel is ons zonneklaar medegedeeld dat het plaatsen van fietsen in de hal van de 
zaal verboden is i.v.m. de brandveiligheid.

WERKZAAMHEDEN AAN DE ZAAL

Gedurende de herfstvakantie (de week van 22 tot en met 26 oktober) zullen er 
werkzaamheden aan de buitengevel (de glazen wand van het gebouw) worden 
uitgevoerd.  Na overleg  met  de  gemeente  (die  eerst  van plan  waren de zaal 
gedurende die week te sluiten) is afgesproken dat de aannemer ervoor zorgt dat 
op de avonden dat wij spelen de zaal opgeruimd en voor ons beschikbaar is. Er  
zal waarschijnlijk sprake zijn van enige overlast, echter we hopen dat die zeer 
beperkt is.
Voor de spelers van de woensdagmiddag veteranengroep: omdat de middag van 
24 oktober geen gebruik kan worden gemaakt van de zaal zijn jullie welkom om 
met de avondgroep mee te doen, aanvang 20:00 uur, einde 22:30 uur.

COMPETITIE

Momenteel is de competitie alweer aan het eind van de derde speelronde en we 
hopen dat iedereen veel sportief plezier beleeft. Bij sommige senioren- en duo-
teams was het wel even puzzelen omdat sommige van onze spelers zowel aan 
de  reguliere  als  de  duo  competitie  meedoen.  Maar  goed  dat  we  zoveel 
enthousiaste spelers hebben!
Onze drie junioren, die onder de vlag van De Sprint wedstijden zijn gaan spelen,  
hebben intussen ook hun ‘vuurdoop’ ondergaan. Wel even wennen voor ze want 



nu  zijn  zaken  als  invullen  van  wedstrijdformulieren,  scheidsrechteren,  en 
natuurlijk ook de wedstrijden zelf ‘voor het echie’. Maar ze doen prima hun best 
en Inge weet in elke wedstrijd wel een puntje mee te sprokkelen. Zeker weten 
dat ze verder gaan groeien naarmate de competitie vordert!

SEIZOENSPLANNING

Komende week gaan we ons als bestuur buigen over de activiteiten welke in dit 
seizoen weer allemaal aan de orde gaan komen, zoals het Sinterklaastoernooi,  
de  klaverjas/sjoelavonden  rond  Kerst  en  Pasen,  het  OTC  toernooi,  dat  we 
komend jaar alweer voor de 7e maal organiseren, de clubkampioenschappen en 
natuurlijk ook de Jaarvergadering. Het lijkt allemaal nog wel een eind weg maar 
voor je het weet is het zover. De chocoladeletters en kruidnootjes liggen al in de 
supermarkten!
Verder  gaan  we  ons  ook  bezig  houden  met  de  ‘vervanger’  van  ons  huidige 
clubshirt, dat wil zeggen dat onze leverancier er niet meer is en het model shirt  
dat we momenteel hebben ook niet meer te krijgen is.
Een  ander  onderwerp  dat  aandacht  nodig  heeft  is:  hoe  kunnen  we  onze 
jeugdgroep verder  uitbouwen. Met de 20+ junioren die  we nu hebben op de 
dinsdagavond zitten we echt wel een de limiet. Dus er zijn vragen aan de orde 
zoals:  moeten  we  meer  speeltijd  gaan  regelen,  zijn  er  jongelui  die  ook 
wedstrijden willen gaan spelen, enzovoort.
Zaken  die  wij  als  bestuur  niet  zelf  kunnen  oplossen  zonder  de  hulp  van 
enthousiaste leden en ouders die mee willen werken om dit allemaal voor elkaar 
te krijgen. 
We zullen naar enkele mogelijkheden kijken en dan zeker bij  iedereen hierop 
terugkomen!

JUBILEUM

De  meesten  van  jullie  weten  het  al:  volgend  jaar  (om  precies  te  zijn  in 
september)  bestaat  onze  club  60  jaar  en  dat  laten  we  vanzelfsprekend  niet 
zomaar  voorbij  gaan.  En  daarom  zijn  we  dan  ook  op  zoek  naar  ideeën, 
voorstellen en andere suggesties om dit jubileum op passende wijze te vieren. 
Met uiteraard sportieve (we zijn tenslotte een tafeltennisvereniging) als feestelijke 
elementen die daarbij horen. En het moet natuurlijk ook wel (financieel) haalbaar 
zijn, dus een clubreisje naar de Canarische eilanden gaat ‘m niet worden. 
Stuur  dus  voor  1  december  eens  een  mailtje  met  je  suggesties  aan  onze 
secretaris@ttvderepelaer.nl 
Wij zien uit naar allerlei creatieve voorstellen die door een deskundige (ahum…) 
jury beoordeeld gaan worden: de winnaar(s) gaan een avondje uit eten bij onze 
sponsor.
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WOK AVOND

Nu we het daar toch over hebben: er ligt al een tijd een suggestie vanuit de club 
om eens met een aantal leden en aanhang een gezellig avondje te gaan wokken 
bij onze sponsor Sense of China. Willen jullie ons via voorzitter@ttvderepelaer.nl 
eens  laten  weten  of  je  daar  interesse  in  hebt,  met  partner  of  ouders?  Bij 
voldoende belangstelling  kunnen we dat dan eens uitwerken. Het is wel voor 
eigen rekening maar wellicht kunnen we dan een leuk prijsje regelen.

VAN DE PENNINGMEESTER

Voor de kwartaalbetalers: op 3 oktober wordt de contributie voor het 4e kwartaal 
geïncasseerd.  Heeft  iedereen voldoende gespaard zodat  er  voldoende op de 
rekening staat en dit dus probleemloos kan gebeuren?

JEUGD TAFELTENNISKAMP IN DE KERSTVAKANTIE

Voor onze junioren: in de kerstvakantie, om precies te zijn van 2 t/m 4 januari 
2019, vindt er een leuk tafeltenniskampplaats in Schiedam. Kijk maar eens op 
www.tt4you.nl voor verdere informatie.
Overigens, voor senioren is er ook een trainingskamp op 2 en 3 januari, dus wie 
dan alvast de oliebollen wil aftrainen….. zie zelfde website.
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