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START VAN HET NIEUWE SEIZOEN
Nog enkele dagen en we mogen weer: vanaf maandag 2 september gaat het 
seizoen 2019-2020 van start. We hopen dat iedereen er weer volop zin in heeft 
en er is hard gewerkt om alles weer in orde te maken.

Zo heeft onze nieuwe kantinecommissie (Jeffrey, Marcel en Danny) haar best 
gedaan om de voorraden aan te vullen, en komen er ook enkele wijzigingen in 
het assortiment en de prijzen van de artikelen.

Omdat  de  competitie  al  snel  begint  heeft  wedstrijdsecretaris  Jeffrey  voor  elk 
team een groepsapp gemaakt waarin de teamleden met elkaar en Jeffrey contact 
kunnen houden.  Vergeten we niet  van alle  thuiswedstrijden een foto  van het 
wedstrijdformulier in te sturen via de team-app?

Ook  voor  ons  gloednieuwe  juniorenteam  heeft  coordinator  Marcel  zijn  best 
gedaan een indeling te maken en met ouders van de spelers afspraken te maken 
met betrekking tot begeleiding en assistentie op alle zaterdagen die we vanaf 7 
september open zijn voor de jeugd.

NIEUWE VLOER IN ONZE ZAAL – OPGELET!
In de zomervakantie is onze zaal voorzien van een nieuwe vloer – en daar gaan 
we natuurlijk heel zuinig op zijn. Dat wil zeggen:

Verplaatsen van tafels dient alleen te gebeuren op de wielen, dus niet schuiven 
met de tafels.

Spelen doen we alleen op zaalsportschoenen die niet buiten worden gedragen. 
Schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan.

Geen consumpties gebruiken in de zaal.

Let  ook  even  op  dat  de  voetjes  van  de  veldschermen  voorzien  zijn  van 
beschermdopjes, zodat ze geen krassen kunnen veroorzaken.



PINNEN – JA GRAAG
Dankzij enige research en een erg welkome donatie van ICERA gaan wij in dit 
seizoen de beschikking krijgen over een pin apparaat, waarmee iedereen aan 
het  eind  van  de  avond  zijn/haar  ‘kantinebonnetje’  kan  afrekenen.  Reeds 
aanstaande  maandag,  bij  het  begin  van  het  seizoen,  zal  het  apparaat  door 
penningmeester Lex worden meegenomen naar de zaal en kan iedereen uitleg 
krijgen over de werking.

We zullen voor een (overigens erg simpele) gebruiksaanwijzing van dit apparaat 
zorgen zodat iedere zaaldienst dit kan bedienen. Hoewel we betaling per pin niet 
verplicht stellen zou het wel fijn zijn als iedereen hier zo veel mogelijk gebruik 
van wil maken. Het vermindert het risico van het lopen met kasgeld. 

VIERING VAN HET 60 JARIG JUBILEUM
En dan staan we natuurlijk aan de vooravond van de viering van het 60 jarig 
bestaan van de vereniging. Voor onze senioren gaan we dat doen in de vorm van 
een moonlight dinner cruise aan boord van het MS Marlina. Heeft iedereen de 
datum al vast staan in de agenda?

Voor  de  junioren  gaan  we  op  zaterdag  5  oktober  enkele  leuke  activiteiten 
organiseren. De details volgen binnenkort, maar houd de avond maar alvast vrij!

Joop Gunneweg,  die  de vereniging bijna vanaf  het  begin heeft  meegemaakt,  
heeft een erg leuk stukje over de historie van de club geschreven. Je kunt dit  
lezen op
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/08/Historie-van-de-vereniging.pdf

ANDERE LEUKE ACTIVITEITEN VAN ONZE LEDEN
Gedurende  de  afgelopen  zomerperiode  hebben  enkele  van  onze  leden  zich 
zowel  op tafeltennis- als andere sportieve terreinen van hun beste kant laten 
zien:

Onze junior Sander heeft voor de tweede (!) maal de Vierdaagse gelopen. En 
dan bedoelen we niet de avondvierdaagse, maar de echte: die van Nijmegen. 
Dat deed hij samen met zijn opa. Lees zijn verslag hier:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/08/Sanders-Vierdaagse.pdf

Dat bij de jeugd het hart op de goede plaats zit, is bewezen door speelster Karin, 
die samen met haar vriendin Lizz op 1 september deel neemt aan de Swim to 
Fight  Cancer  in  Delft.  Ze  gaan  daar  2  kilometer  zwemmen  in  het  Rijn-
Schiekanaal om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel, waarvoor 
men de meiden kon sponsoren. Karin en Lizz hadden zich tot doel gesteld om € 

http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/08/Historie-van-de-vereniging.pdf
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/08/Sanders-Vierdaagse.pdf


500 op te halen. Bij het publiceren van deze nieuwsbrief stond de teller op bijna  
650 Euro! Hulde voor dit mooie en lieve initiatief!

Op 6 augustus 2019, reisde Johan Krohne af naar Chengdu China om mee te 
doen met de World Police and Fireman Games. Een evenement waarbij 10000 
sporters uit 80 verschillende landen strijden om de titel in hun onderdeel. Het 
was voor Johan zeer bijzonder om in China te kunnen tafeltennissen in de hal 
waar het Chinese nationale heren -en damesteam hun trainingen doen. Het was 
zeer  indrukwekkend  om  het  hoge  speelniveau  van  de  Aziaten  te  mogen 
aanschouwen. Wat dat aangaat hebben we in Nederland nog een lange weg te 
gaan. Des al niet te min kon Johan de dag afsluiten als beste Europese speller 
op  de 17e  plek  in  het  eindklassement.  In  2021 vinden de World  Police  and 
Firegames plaats in Rotterdam. Ahoy zal dan het strijdtoneel worden betreffende 
het tafeltennis. Houd de website http://www.wpfgrotterdam2021.com/ in de gaten. 
Als je tijd hebt ga zeker kijken. Het is fantastisch om te zien. Ook dan zal onze 
Johan van de partij zijn.
Zie voor de uitslag 
https://www.chengdu2019wpfgresults.com:20000/#/score/itemsSecondDetail
En een video op: https://youtu.be/Y9bDOxangeQ

Tot slot een bijdrage van Jeffrey over de Open Zeeuwse

https://youtu.be/Y9bDOxangeQ
https://www.chengdu2019wpfgresults.com:20000/
http://www.wpfgrotterdam2021.com/


Afgelopen weekend hebben Jan de Koning, Rene Bernouw, Danny van de Wal 
en Jeffrey Tempelman deelgenomen aan het Open Zeeuwse toernooi. 
Het  was  een  warm,  maar  enerverende  dag  met  goede  resultaten. 
Onder de G licentie is Rene in de troost finales doorgedrongen tot te kwartfinale  
en heeft in de 5e set na 4 matchpoints te hebben gehad welke hij  niet heeft 
weten te benutten helaas verloren. 
Onder de F licentie kwamen Jan, Danny en Jeffrey uit. Danny was eveneens in 
de troost finales in de kwartfinale ongelukkig en ging in 4 sets onderuit. Jan wist 
in  de  troost  finale  wel  de  finale  te  halen,  waar  hij  al  snel  tegen  een  2-0 
achterstand aan keek. Zo snel als Jan op een achterstand stond, werd de stand 
met  goed spel  waar  de  tegenstander  letterlijk  van tafel  werd  geveegd,  gelijk 
getrokken tot 2-2. In de 5e set trok helaas zijn veel jongere tegenstander aan het 
langste eind en heeft Jan de 2e plaats toegewezen gekregen. Jeffrey heeft in de 
A finale van de F licentie de halve-finale weten te behalen, waar hij vervolgens 
kansloos heeft verloren van de uiteindelijke winnaar van het toernooi. Jeffrey is 
3/4 geworden. 


