
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019

KARIN’S SWIM TO FIGHT CANCER
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aankondigden heeft jeugdspeelster Karin – 
lid  van  De  Sprint  maar  voor  onze  jeugd  spelend  in  de  competitie  –  op  1 
september samen met haar vriendin Lizz meegedaan aan Swim to Fight Cancer. 
Dit is een actie die in steden door heel Nederland gehouden wordt met als doel 
zo veel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Karin en Lizz hadden 
zich tot doel gesteld om samen € 500 in te zamelen. Dat is uiteindelijk bijna €  
750 geworden!!
Lees het verslag van Karin hier:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/09/Karins-Swim-to-Fight-
Cancer.pdf

JUBILEUM DINNER CRUISE WAS GEWELDIG
Met  een  gezelschap  van  bijna  100  deelnemers  (senioren  en  veteranen  met 
aanhang) vierden we op zaterdag 21 september het 60-jarig bestaan van de 
vereniging met een ‘Moonlight Dinner Cruise aan boord van het MS Marlina.
Het werd een erg leuke avond met gezellige muziek en een uitstekend buffet. 
Een terugblik vind je hier:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/09/Jubileumfeest.pdf

JUBILEUMVIERING VOOR JUNIOREN – 5 OKTOBER
In het kader van ons jubileum gaan we voor onze junioren op zaterdag 5 oktober 
een  tafeltennis  fun  middag  houden.  Aansluitend  daaraan  gaan  we  naar  de 
Bowling Spijkenisse voor een hapje snacken en een paar rondjes bowling.
Bij  het  tafeltennis  onderdeel  –  tussen  13:30  en  16:00  uur  in  onze  zaal 
verwachten we natuurlijk  veel  supporters van familie.  Ook onze senioren zijn 
nadrukkelijk uitgenodigd om eens naar de verrichtingen van onze jongeren te 
komen kijken!
Net als bij de senioren hebben we voor alle deelnemers een herinnering en in de 
volgende nieuwsbrief  volgt  vanzelfsprekend ook over  dit  evenement  nog een 
verslag met foto’s.
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ZAALDIENSTEN OPGELET!
De meeste van onze ‘zaaldienstgerechtigden’ kennen het klappen van de zweep 
wel, dat wil zeggen wat komt er allemaal kijken bij het lopen van zaaldienst en 
wat wordt er van je verwacht. Toch lijkt het ons goed om iedereen er nog eens 
even aan te herinneren. Dus hier nog even bij wijze van geheugensteuntje:

Openen:
● Etui met sleutel en wisselgeld ophalen bij Sjaak Jansen
● 15 minuten voor aanvangstijd de zaal, AED hok, kantine en materiaalkast in 
de zaal openen. 

Dus op maandag en vrijdag niet later dan 19:15 uur en op dinsdag niet 
later dan 19:45 uur 

● Pinapparaat aan de oplader hangen.
● Afzuiging op stand 1, 2 of 3. Bij het bereiden van eten graag op 3.
● Tellen van de voorraad, noteren op kantineformulier en wisselgeld controleren
● Inhoud etui controleren of het bedrag klopt.
● Voor teamzaaldiensten: 

Kijk even hoeveel teams er thuis spelen en zet ook voor je collega’s de 
tafels, teltafels etc. op
Ontvang je tegenstanders gastvrij, dus zet even een pot koffie

Afsluiten:
● Koelkasten netjes en schoon achterlaten.
● Tellen van de eindvoorraad
● Opmaken van de kas (pin + contant) en pin apparaat helemaal uitschakelen
● Is er iets vies geworden? Haal er even een schone doek overheen.
● Eventueel overgebleven vaat afwassen en opruimen. 

Voor iedereen: het is echter goed gebruik om het glaswerk en/of servies 
dat je gebruikt hebt zelf even af te wassen en op te ruimen

● Controleer de vuilnisbak of deze geleegd moet worden. Zo nodig de volle zak 
in de kliko gooien en nieuwe in de prullenbak doen
● Kasten en deuren op slot, ook in de zaal.
● Zaal controleren of er geen rommel of spullen zijn achtergebleven.
● Afzuiging uit.
● Etui met sleutel kantineformulier en kasgeld bij Sjaak in brievenbus gooien.

SNELSTART CURSUS PIN APPARAAT
We noemden hierboven al even het pin apparaat dat we dankzij een donatie van 
Icera (Arjan van Noort’s bedrijf) hebben gekregen. Voor het gemak hieronder nog 
even een korte instructie voor het gebruik hiervan, die voldoende moet zijn voor 
de zaaldiensten.



1. Inschakelen
a. Het apparaat staat geheel uit: geen van de lampjes op het apparaat 

knippert: druk op de aan/uit knop rechts boven op het toetsenbord 
en houd deze enkele seconden vast. Het apparaat schakelt in.

b. Het apparaat staat in stand-by mode: er knippert een lamp op het
apparaat: druk kort op de aan/uit knop. Het apparaat schakelt in

2. Voer  het  te  pinnen  bedrag  in,  in  centen.  Het  apparaat  zet  zelf  de 
decimaalpunt, dus indien iemand € 5.25 moet afrekenen toets je in 525. 
Bij bijvoorbeeld € 7 vul je in 700

3. Druk op de toets met het groene vinkje rechts onder op het toetsenbord.
4. Wacht tot de verbinding er is, het ‘wifi’ teken verschijnt op het scherm.
5. Er  kan  zowel  contactloos  als  via  pincode  (pinpas  onderin  invoeren) 

worden betaald.
6. Wacht tot het apparaat aangeeft dat de transactie is voltooid.
7. Kies: Geen bon
8. Je best klaar en kunt het apparaat nu uitschakelen door

a. Het in stand-by mode te zetten, druk kort op de aan/uit knop (het 
apparaat schakelt overigens na enkele minuten automatisch over 
op stand-by

b. Het geheel uit te schakelen. Druk enkele seconden op de aan/uit  
knop tot het apparaat is uitgeschakeld

8e OTC / DE REPELAER TOERNOOI 2020
Het lijkt nog een heel eind weg, maar we kunnen nu vast verklappen dat het 8e 

OTC /  De Repelaer toernooi  plaats zal  vinden op  zondag 16 februari 2020. 
Binnenkort gaan we de vooraankondiging verzenden aan de deelnemers die in 
het  verleden  ook  al  eens  hebben  deelgenomen.  De  ervaring  leert  dat  ‘ons’ 
toernooi goed wordt bezocht dus hou je mailbox in de gaten!


