NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019
IN MEMORIAM JOOP GUNNEWEG

Vaak zegt een plaatje meer dan
duizend woorden.
Soms zijn
genoeg …

duizend

woorden

niet

Daarom zijn we stil.
Vaarwel Joop !

JUBILEUMVIERING JUNIOREN: SPORTIEF EN LEUK
Op zaterdag 5 oktober vierden we het 60-jarig bestaan van de club met onze
jeugdleden. We begonnen de middag met een klein toernooitje in een viertal
meerkampen enkelspel en na de pauze nog wat rondes dubbelspel. Daarna
werden we in de Bowling Spijkenisse verwacht voor een lekkere maaltijd met een
drankje en een paar rondjes bowling.
Lees meer over deze leuke middag op onze website:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jubileumtoernooijeugd.pdf

NOG MEER LEUK NIEUWS VOOR DE JEUGD:
3-DAAGS TAFELTENNISKAMP IN KERSTVAKANTIE
TT4YOU organiseert een 3-daags trainingskamp in de kerstvakantie, en wel van
27 t/m 29 december in Schiedam. Alle informatie hierover vind je op hun website
https://tt4you.nl/agenda/kerstkamp-2019/

BEZOEK WETHOUDER HAMERSLAG
Op dinsdag 29 oktober heeft wethouder Martijn Hamerslag ons een kort bezoek
gebracht ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de vereniging. En hij
kwam niet met lege handen! We konden hem gelijk vertellen dat we enkele
goede bestemmingen voor dit cadeau hebben (lees hieronder verder) en hebben
natuurlijk ook de gelegenheid genomen om nog enkele andere wensen ter
sprake te brengen. Ook leuk voor de wethouder om te zien hoe onze
enthousiaste groep junioren aan het werk was!
Zie voor een verslag van dit bezoek:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/10/Bezoek-wethouderHamerslag.pdf

VAN DE BESTUURSTAFEL
Heerlijk ouderwetse kop in het ‘verenigingsorgaan’. Maar niet minder belangrijk
om iedereen even op de hoogte te houden van wat ons bezig houdt. En met ons
bedoelen we niet alleen maar de bestuursleden maar ook de medewerkers die
zich week-in-week-uit zo hard inzetten voor onze club; die verdienen minstens
zoveel hulde!
Zo hebben we een heuse ‘verduisteringscommissie’. Ho, nu niet gelijk de FIOD
op ons dak sturen of de penningmeester lelijk gaan aankijken; het gaat hier om
maatregelen om de overvloed aan invallend licht door de glaszijde van de zaal te
beperken. De commissie is bezig om enkele ideeën te ontwikkelen die we – in
samenwerking met gemeente en andere gebruikers – zouden kunnen gebruiken
om de speelcondities verder te verbeteren op het gebied van verlichting.
Ook onze kantinecommissie heeft een erg goede start van het seizoen gemaakt:
ze hebben een nieuw en aantrekkelijk assortiment van eet- en drinkwaren
samengesteld dat blijkens de opbrengsten erg goed in de smaak valt. Ook
hebben we een pinapparaat in gebruik genomen dat hopelijk de hoeveelheid
kasgeld zal beperken en het betaalgemak vergroten.
Wat betreft onze materialen hebben we goed en minder goed nieuws.

Het minder goede is dat we hebben gezien dat er toch wel wat schade is
geweest aan enkele tafelbladen. Hoe dat is ontstaan en door wie is onduidelijk
maar we willen wel benadrukken dat een nieuwe wedstrijdtafel al gauw rond de €
1000 op het prijskaartje heeft staan dus wees alsjeblieft zorgvuldig met ons
speelmateriaal. Omdat het niet duidelijk is of deze schade wellicht is veroorzaakt
door andere gebruikers van de zaal die misschien onze tafels even hebben
‘geleend’, zijn twee acties uitgevoerd: via de gemeente zijn de andere huurders
ervan op de hoogte gebracht dat onze tafels niet voor algemeen gebruik zijn
bestemd. Verder hebben we een kabelslot geregeld waarmee aan het einde van
de avond de tafels aan elkaar kunnen worden gebonden en dus niet langer
uitgereden kunnen worden.
Het goede nieuws is dat we in de vorm van een cheque een mooi cadeau
hebben gekregen van de gemeente Nissewaard ter gelegenheid van ons 60-jarig
bestaan.
En die gaan we goed besteden!
Zoals jullie wel hebben gemerkt beginnen een aantal van onze
netpostcombinaties, telborden en scheidsrechterstafels zo zoetjes aan in
deplorabele staat te geraken. Met enige huisvlijt hebben we het leven van die
spullen nog een tijd lang kunnen rekken maar nu wordt het echt tijd om ze te
vervangen.
En dat gaan we dus doen.
We hebben naar verschillende modellen van die materialen gekeken en we
nemen weldra een besluit over hoeveel van elk we gaan bestellen. Het is wellicht
mogelijk om zelfs enkele elektronische telborden te gaan aanschaffen. Tijdens
onze competitiewedstrijden kunnen die zelfs aan TTApp worden gelinkt zodat
iedereen online en realtime het verloop van de partijen kan volgen. Nu nog een
camera inbouwen en we zijn echt ‘live’….

DE AGENDA VOOR HET SEIZOEN
In onze bestuursvergadering van 16 oktober hebben we ons gebogen over het
lijstje van activiteiten dat op ons bordje ligt en wanneer we denken die te gaan
uitvoeren. Sommige kunnen we al met een datum noemen, andere nog niet.
Maar dat we niet stil gaan zitten is een ding dat zeker is. Hier gaat-ie:
Op 25 oktober heeft Jan de Koning zijn pensionering gevierd in combinatie met
een bedrijfsuitje. Als onderdeel van het programma is Jan daarbij - als echte
Repelaerder - zijn vereniging niet vergeten en heeft er dus samen met ons een
gezellige tafeltennis bijeenkomst van gemaakt. Lees meer hierover op
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/10/Pensioen-Jan-deKoning.pdf
We zijn in contact met twee scholen in onze omgeving om voor de midden- en
bovenbouw daarvan de gymlessen eens te organiseren in de vorm van een
kennismaking met tafeltennis.

Eerder dit jaar heeft school De Wegwijzer een aantal uren vrij gemaakt zodat wij
een middag konden organiseren voor medewerkers van de gemeente
Nissewaard en als tegenprestatie bieden wij hen dit nu aan.
Net als in voorgaande jaren gaan we ook weer een dag organiseren voor onze
overburen van de Montessorischool.
Nu we de wintertijd zijn ingegaan wordt het tijd om ons voor te bereiden op de
traditionele Hollandse feestdagen.
Dat wordt afgetrapt met het Sinterklaas handicaptoernooi voor senioren op
woensdag 27 november. Door het vertrek van Bert Kriesz is de organisatie deze
maal in handen van Jan de Koning en Paul de Haas. De geschiedenis heeft
bewezen dat dit toernooitje snel volgeboekt raakt dus als je mee wilt doen schrijf
je dan snel in via het formulier op het mededelingenbord in de kantine.
Sinterklaas zal vanzelfsprekend ook aan onze junioren niet voorbijgaan en dus
doen we dit ook met een fun event op dinsdag 3 december.
Een al even grote traditie is de klaverjas- en sjoelavond die we zullen houden op
woensdag 18 december.
Dan is het al weldra 2020 en dat jaar gaan we inluiden met de
Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 10 januari 2020.
Zoals al aangekondigd is onze vereniging gastheer van – alweer de achtste
editie – van het OTC/De Repelaer toernooi op zondag 16 februari. De meeste
van de deelnemers die in eerdere jaren meededen hebben alvast een
vooraankondiging ontvangen en de inschrijvingen komen al binnen. Ook 40+ en
zin om eens aan deze leuke dag mee te doen, wacht dan niet te lang want in
voorgaande jaren hadden we een ‘volle bak’. Je hoeft geen lid van OTC te zijn
om mee te doen.
Het voorjaarstoernooi is de opvolger van het snerttoernooi. Hoe we dat precies
gaan vormgeven gaan we nog bekijken maar dat het een leuk en sportief
gebeuren zal worden weten we wel zeker. Johan Krohne heeft een leuk idee en
dat gaan we nader bekijken.
De Paasklaverjas- en sjoelavond hebben we gepland voor woensdag 8 april
2020.
Ook hopen we in april 2020 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te kunnen
houden. Een datum kunnen we nu nog niet noemen maar zal tijdig bekend
worden gemaakt.
Dan zijn de clubkampioenschappen aan de beurt. Dat was wel even puzzelen
want de maand mei is een drukke, met de meivakantie, Moederdag,

Hemelvaartsweekend en Pinksterweekend zit dat aardig vol. Maar we hebben de
volgende data geprikt:
- Zondag 17 mei
dubbelspel senioren
- Zaterdag 6 juni
junioren
- Zondag 7 juni
enkelspel senioren
Of we nog niet genoeg te doen hebben gaan we voor de houders van het
certificaat Reanimatie met behulp van AED (en hen die dat certificaat willen
behalen) de nodige trainingssessies op touw zetten.
Tot besluit hebben we ook nog een evenement (werknaam: einde seizoen
toernooi) op touw zetten voor alle leden, wat we hopen te gaan doen in juni/begin
juli 2020.
O ja, voor we het vergeten, we nemen ook nog eens met drie reguliere teams,
vijf duo teams en een juniorenteam deel aan de najaars- en voorjaarscompetitie.
We heten niet voor niets een bloeiende vereniging….

WEBSITE SPORTOPVOORNEPUTTEN.NL
Hebben jullie wel eens gehoord van de website www.sportopvoorneputten.nl
Zo niet, dan willen we die graag hierbij onder de aandacht brengen. Op die site
valt van alles te lezen over wat er op sportief gebied in onze omgeving te
beleven valt en ook informatie over de verenigingen. Wij proberen ook regelmatig
bijdragen te leveren voor deze informatieve site. Kijken dus, zouden we zeggen.

