
 

 

 

Nieuwsbrief september 2020 
 

 

Hi allemaal. De vakantie zit er voor de meesten van ons weer op. Kinderen weer naar school, 

ouders weer naar hun werk en het vertrouwde dagelijkse ritme kan weer opgepakt worden. 

Even een weekje acclimatiseren en alles is weer als vanouds. Euh nou, als vanouds??? 

 

Was alles maar als vanouds, want het COVID-19 virus houdt ons allemaal bezig. Je kan er van 

vinden wat je wil, maar we hebben het ermee te doen. Regeltjes en richtlijnen wijzigen bijna 

elke week en als club zullen wij daarin onze weg moeten vinden. 

 

In elk geval hoop ik dat iedereen, ondanks alle beperkingen een hele fijne vakantie heeft gehad. 

 

 

Voorzitterschap 
Het was een beetje vreemde periode als gevolg van het COVID-19 virus waardoor de overdracht 

van het voorzitterschap een beetje stilletjes is verlopen. Rinus die al ruim 25 jaar de 

voorzittersfunctie heeft vervuld, is stilletjes afgetreden en ik heb de rol als voorzitter 

overgenomen. Uiteraard gaan we Rinus nog even in het zonnetje zetten als bedankje voor zijn 

bewezen diensten voor onze club. 

 

Algemene ledenvergadering 
Ook de ALV kon voor de zomervakantie geen doorgang vinden. Inmiddels zijn de regels dusdanig 

versoepeld, dat er voldoende mogelijkheid is om op een veilige en verantwoorde wijze een ALV 

te organiseren. De ALV staat gepland op woensdagavond 14 oktober om 20:00 uur. 

Locatie: Gymzaal Salamanderveen 350 

 

Tijdens de ALV zijn onze richtlijnen uit het coronaprotocol van kracht. Meld u af indien u zich 

niet lekker voelt, houd voldoende afstand van elkaar, schud geen handen en bovenal handel 

met gezond verstand. Denk aan u zelf en ook aan anderen. 

 

Indien u de ALV wilt bijwonen dient u zich bij mij aan te melden per e-mail: 

voorzitter@ttvderepelaer.nl 
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Competitie jeugd 
Ons jeugdteam bestaande uit Inge, Jordan en Joey, is na een voortijdig afgebroken 

voorjaarseizoen helaas behoorlijk uitgedund. De spelers van De Sprint, met wie ze een 

gecombineerd team vormden, hebben besloten te stoppen. Hierdoor gaat het team met z’n 

drieën het najaar seizoen in. 

 

Het voortijdig afbreken van het voorjaarseizoen was extra zuur voor het jeugdteam, omdat de 

weg richting het kampioenschap al heel behoorlijk was ingeslagen. Dit najaar toch een klasse 

hoger en nieuwe kansen om een kampioenschap binnen te slepen. Succes! 

 

Per heden is het verplicht in het bezit te zijn van een spelregelcertificaat. Indien een jeugdlid 

competitie speelt, moet je in het bezit zijn van een spelregelcertificaat. Indien je dit niet hebt, 

mag je niet deelnemen aan de competitie. Dit geldt alleen voor de competitiespelers, maar 

uiteraard is het voor iedereen interessant om je kennis eens te testen. 

https://www.nttb.nl/opleidingen/scheidsrechters/tafeltennismasterz/ 

 

Training jeugd 
Vanaf dinsdag 1 september starten onze trainers Lex en Rinus weer vol passie met de 

jeugdtrainingen. Onder hun leiding kunnen de kids eindelijk weer aan de slag. Ook tijdens de 

trainingen voor de jeugd gelden de nodige Coronaregels. Het Coronaprotocol heeft u per e-mail 

ontvangen. Indien u hier nog vragen over heeft of de mail niet meer kunt vinden, neem dan 

gerust contact met mij op. Want niet alleen voor de kinderen, maar ook voor onze trainers 

geldt, dat veiligheid voorop staat. Lees het protocol voorafgaand aan de eerste training dus nog 

 

Competitie senioren 
Vanaf maandag 14 september begint de competitie weer. Na een voortijdig afgebroken 

voorjaarscompetitie hebben alle competitiespelers extra veel zin om de draad weer op te 

pakken. 

 

even goed door. Voor de kinderen is er speciaal een vereenvoudigde versie van het protocol 

gemaakt. 
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Zaaldiensten 
Bij vrijwel elke sportvereniging wordt er van de leden een kleine bijdrage verwacht in de vorm 

van fysieke inzet. In ons geval wordt er van de leden verwacht dat er zaaldiensten worden 

gedraaid. Het komt er op neer dat je minimaal 1x per half jaar een zaaldienst draait. Het komt 

zelfs voor dat dit slechts 1x per jaar is, omdat de thuisspelende competitieteams als eerste 

worden ingeroosterd voor de zaaldienst. 

 

Als gevolg van de Coronarichtlijnen is de zaaldienstprocedure aangepast met als uitgangspunt 

om zoveel mogelijk contactmomenten te voorkomen. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

- Het ophalen en wegbrengen van de etui met sleutels, kasgeld en zaaldienstformulier bij 

Sjaak is niet meer nodig; 

- Er is áltijd iemand van het bestuur aanwezig die de zaal op tijd opent en sluit; 

- De benodigde sleutels van de materiaalkast en AED-hok hangen in een sleutelkastje in 

de kantine; 

- Een foto van het zaaldienstformulier moet aan het einde van de avond per whatsapp 

naar Danny worden verzonden; 

- Er worden geen contante betalingen geaccepteerd. Alleen PIN betalingen. 

 

Lees voorafgaand aan je zaaldienst nog even het coronaprotocol en de aanwijzingen op het 

zaaldienstformulier! 

 

Het komt voor dat iemand door werk- en/of privéomstandigheden niet in staat is om zijn 

zaaldienstverplichting na te komen. In dit geval zijn er twee opties: 

1. Je zorgt zelf voor een vervanger; 

2. Je kunt je zaaldienst afkopen á € 50,00 per keer. 

Indien je er voor kiest je zaaldienst af te kopen, kun je dit per mail kenbaar maken bij Daan v. 

Houdt. 

 

Teltafels 
René en Jeffrey zijn in de vakantie druk bezig geweest met het vervaardigen van nieuwe 

teltafels. De eerste teltafel is inmiddels door René gepresenteerd en ik moet zeggen dat ik blij 

verrast was. Werkelijk waar een prachtig hanteerbaar exemplaar. Vakmanschap! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Afscheid 
 

Rob de Wild 

Helaas zijn er momenten in het leven waarop we afscheid moeten nemen van dierbaren. Zo ook 

dit jaar. Rob de Wild, oud speler van De Repelaer, was al geruime tijd aan het vechten tegen 

steeds weer nieuwe lichamelijke klachten. Teveel om op te noemen, maar steeds weer 

presteerde Rob het om zich er tegen te verzetten, door te vechten en de draad weer op te 

pakken. Uiteindelijk heeft hij de strijd moeten opgeven. Wij herinneren Rob als een leuke, altijd 

spontane en vooral gewaardeerde persoonlijkheid.  

 

Teun van Ringelestijn 

Een andere zeer gewaardeerde persoonlijkheid binnen onze vereniging is ons erelid Teun van 

Ringelestijn. Teun heeft helaas afscheid moeten nemen van onze club als gevolg van opname in 

verzorgingstehuis Herbergier Oudenbosch. Teun is ons oudste lid (sinds 1964).  

 

Ongetwijfeld zal Teun nog eens een bakkie komen doen en misschien zelfs onder begeleiding 

een balletje slaan. Teun blijft uiteraard van harte welkom! 

 


