NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
GEZOCHT: WEDSTRIJDSECRETARIS
Na heel veel jaren voor onze vereniging wedstrijdsecretaris te zijn geweest, gaat
Ed Poort daar na deze voorjaarscompetitie een eind aan breien. Aan de ene kant
verdriet ons dat zeer, want Ed heeft die – soms niet dankbare - functie altijd op
geweldige wijze vormgegeven, naast de andere activiteiten die hij ook in het
verleden voor onze club heeft verricht, zoals jeugdleiding/training en webmaster.
Anderzijds kunnen we ons voorstellen dat het goed is als er een
wedstrijdsecretaris komt die wat ‘dichter’ bij onze wedstrijdspelers staat, omdat
Ed’s gezondheid niet meer toelaat dat hij veel actief op de club speelt.
Vandaar dat wij graag een kandidaat willen vinden die deze rol op zich wil
nemen. Mogen wij deze oproep eens onder de aandacht van onze
wedstrijdspelers brengen? We horen graag van jullie!

HEB JE DE TTAPP AL?
De meesten van onze wedstrijdspelers hebben ‘m waarschijnlijk al, de TTApp. En
als je deze app nog niet hebt, kunnen we je deze van harte aanbevelen. Je kunt
er de competitieprogramma’s in vinden, uitslagen, standen, persoonlijke
resultaten (ook van je tegenstanders) en nog een heel scala aan andere
informatie. Je kunt zelfs online het telbord bijhouden! Zet hem op je mobiel en
activeer de app!

JUNIOREN SUCCESVOL OP
AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN
Onze vier wedstrijdspelers bij de junioren: Inge, Romi, Jordan en Rowan namen
deel aan de afdelingskampioenschappen in Schiedam. En met succes! Romi
werd in haar groep kampioen en samen met Inge werd zij tweede bij de
meidendubbel!
Een meer uitgebreid verslag vind je op de website:
www.ttvderepelaer.nl
onder de kop ‘externe toernooien’.

ONDERHOUD ZAAL
Zoals iedereen al heeft gezien wordt er aan de glazen wand van de zaal
onderhoud verricht. Zo zijn onder andere de sluitingen van de ramen vervangen
en moeten er nog andere werkzaamheden, waaronder schilderwerk, worden
uitgevoerd. Een deel van dit werk zal gebeuren in de voorjaarsvakantie (de
laatste week van februari) maar omdat het werk gedurende de dag wordt
uitgevoerd, zullen wij daar minimale ‘hinder’ van hebben, zo is ons verzekerd.
En dat is maar goed ook, want op 1 maart staat ons ‘Snert’ toernooi op het
programma, waarvoor een deze dagen het aanmeldingsformulier op het
mededelingenbord in de kantine komt te hangen.

OTC TOERNOOI VOLGEBOEKT
Ons OTC toernooi valt kennelijk bij velen goed in de smaak. Maar dat we een
maand voor het toernooi al volgeboekt zouden zijn is toch wel even het
vermelden waard. We gaan er net als in de voorgaande jaren weer ons best voor
doen om er weer een groot succes van te maken!

SNERT TOERNOOI 1 MAART
Zoals al vermeld staat voor vrijdagavond 1 maart ons eigen Snert toernooi op de
agenda. Traditioneel maken we voor het toernooi even de spieren los met een
Gluhweintje en zullen we gedurende de avond genieten van een kom dampende
snert. Een leuke tombola met een aantal fraaie prijsjes hoort vanzelfsprekend
ook bij deze gezellige avond. Een deze dagen gaat het aanmeldingsformulier
voor dit evenement op het mededelingenbord in de kantine. Schrijf je wel snel in
want het aantal deelnemers is beperkt!

