
NIEUWSBRIEF APRIL 2019

WE KRIJGEN WEER EEN JUNIORENTEAM IN DE 
COMPETITIE!!!!

Groot nieuws: in de komende najaarscompetitie gaan we na vele jaren weer een 
juniorenteam in de strijd brengen! Na een voortvarende start  van onze jeugd 
coördinator  Marcel  van  der  Sterre  hebben  we  besloten  om nu  zelf  met  een 
juniorenteam te gaan starten in de competitie die in september van start gaat.
Laten we nu onze vrienden bij De Sprint in de steek?
Nee, natuurlijk niet. Echter, zij hebben van het oorspronkelijke team nog maar 
twee spelers over en nu keren we de rollen om: Karin en Fabian van De Sprint 
komen nu onder onze vlag meespelen in het team, dat verder zal bestaan uit  
Inge, Romi, Jordan en Joey.
Dit  betekent  wel  dat  we in het nieuwe seizoen ook op zaterdagmiddag gaan 
tafeltennissen  voor  de  jeugd.  Voor  Marcel  wel  wat  regelwerk  om  de 
noodzakelijke ‘bemanning’ (m/v) voor elkaar te krijgen maar wellicht kunnen we 
op termijn nog wel meer animo van jeugdspelers voor het spelen in de competitie 
krijgen. We hebben immers voldoende talent aan boord…. En uiteraard hopen 
we ook op een verdere aanwas van het aantal junior leden.

PAASTOERNOOI JUNIOREN 16 APRIL
Op dinsdag 16 april  hebben we in plaats van de gebruikelijke juniorentraining 
een kort  ‘altijd  prijs’ toernooi  in  het  kader  van het  aanstaande Paasweekend 
gehouden. 
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/04/Paastoernooi-junioren-2019.pdf

PAASKLAVERJAS EN SJOELAVOND 17 APRIL
Ondanks het feit dat we op deze avond met 16 klaverjassers en 6 sjoelers een 
iets minder vol huis dan gebruikelijk hadden, werd er niet minder geconcentreerd 
gespeeld om de te verdienen punten.
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/04/Paasklaverjas-2019.pdf
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LANCERING LADDERCOMPETITIE
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd – en je misschien al hebt gezien 
in de kantine – zijn we gestart met de laddercompetitie. Strikt genomen is het 
geen echte ladder maar een piramide die je kunt beklimmen door het uitdagen 
van een speler op een hoger niveau.
Hoe het precies werkt en wat de (simpele) spelregels zijn kun je lezen op
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/04/Ladderpiramide.pdf
En die spelregels hangen ook bij de piramide in de kantine.

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
WOENSDAG 1 MEI

Heb je de datum genoteerd? Onze jaarlijkse ALV van aanstaande woensdag 1 
mei? Agenda en jaarverslag ia aan iedereen via de mail toegestuurd. We hopen 
op ruime belangstelling van leden. Overigens: ook juniorleden en hun ouders zijn 
van harte welkom!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
En nu we toch even met datums aan het strooien zijn, noemen we nog even de 
komende clubkampioenschappen: 

- Zaterdag 18 mei 13:00 uur Junioren
- Zondag 19 mei 10:00 uur Senioren dubbeltoernooi
- Zondag 26 mei 10:00 uur Senioren enkeltoernooi

De  aanmeldingsformulieren  voor  deze  toernooien  hangen  inmiddels  op  het 
mededelingenbord in de kantine. 
Let op: de inschrijving sluit op 11 mei voor het weekend 18/19 mei en op 17 mei  
voor de senioren enkels op 26 mei. Na sluiting van de inschrijving worden geen 
aanmeldingen meer aangenomen! 

AED/REANIMATIE HERHALINGSTRAININGEN
WOENSDAG 22 MEI. DEELNEMERS OPGELET!

De  deelnemers  aan  de  middag-  respectievelijk  avondsessie  zijn  inmiddels 
allemaal ingedeeld en de lijsten met namen voor beide sessies hangen aan het 
mededelingenbord in de kantine.  Let op: de aanvangstijden zijn anders dan in 
voorgaande  jaren!  Ook  graag  nog  even  aandacht  voor  het  feit  dat  bij  niet-
opkomen de kosten zullen worden verhaald!
We sturen enkele dagen voor de training nog wel even een herinnering.
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