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Nieuws 
 

 Rabobank Scholentoernooi 
Ook dit jaar organiseert Tafeltennisvereniging Rijssen weer 
een scholentoernooi! Deelname is mogelijk voor alle 
basisschoolleerlingen uit groep 5, 6 , 7 en 8 in Rijssen en 
Holten. Je kunt je opgeven bij je meester of juf in de klas en 
sinds dit jaar kun je je ook direct via onze site 
opgeven www.ttvr.nl (gerealiseerd door Twente PC)  
Ook als jouw school hier niet aan mee doet, kan je jezelf 
gewoon rechtstreeks inschrijven via onze site. Deelname is 
uiteraard gratis! Aan onze leden hierbij een oproep om op 
28 en/of 29 december aanwezig te zijn en bij te dragen aan 
een succesvol verloop van het toernooi. 

 

 Clubkampioenschappen Jeugd en huldiging kampioensteam(s)  
Op zaterdag 17 december a.s. worden de jaarlijkse clubkampioenschappen voor de 
jeugd gehouden. Opgavelijsten voor de clubkampioenschappen hangen vanaf deze 
week op het prikbord in de kantine. Deelname is gratis.   
Aanwezig om 13:00 uur en aanvang toernooi 13:30! Voorafgaand aan de 
clubkampioenschappen zullen de kampioensteams worden gehuldigd.  
Verder: 
Na afloop wordt er gezamenlijk patat gegeten in de kantine op kosten van de 
vereniging. Als er seniorenleden of ouders zijn die willen helpen met het toernooi 
en/of het gezamenlijk eten graag aanmelden bij Niek Slagers. 
 

 Clubkampioenschappen Senioren.  
De clubkampioenschappen voor de senioren zal plaats vinden op dinsdag 20 
december a.s. Ook hiervoor zullen de opgavelijsten deze week in de kantine aan het 
prikbord worden gehangen. Deelnamekosten voor de senioren zijn € 2,50.  
 

 Diederik Steunenberg toernooi. (alleen jeugd) 
Op zaterdag 14 januari 2017 a.s. vind het jaarlijkse Diederik Steunenbergtoernooi in 
Zwolle plaats. Afgelopen jaar hebben namens Tafeltennisvereniging Rijssen ook een 
aantal jeugdleden hieraan meegedaan.  
Het is een erg leuk toernooi; je speelt veel wedstrijden over de hele dag. Je wordt op 
sterkte ingedeeld in een van de diverse klassen. Mocht je de eerste poulewedstrijden 
niet doorgaan, ga je sowieso door naar het troosttoernooi.  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ttvr.nl%2F&h=CAQE3oYHYAQGBepDP8sS-yaUcLootI0hBJjdXY5TdjXFsJQ&enc=AZPpxfKIe_wof2xao3Vg_dv4vDIRixFpNwZHZUWC3vqx_DAau5Cr-nSuKKaw5oa-X347xmr65BK33448_lfh6wgecXkXAHDbuYqu3XmlJbJcYAhEJ5i1iQBAOCORF5XcVb_BKvMRjyL4edl1lRoyy-xNf4fAoVXGba9C16oCQT6u64izF8LrlXfNdCAr8p3O1ppJCDYzHNKlXw8c1oEYo_Z8&s=1
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Voor zowel het hoofdtoernooi als het troosttoernooi zijn prijzen beschikbaar. Voor 
meer informatie over het toernooi: zie onderstaande link 
http://diederiktoernooi.tafeltenniszwolle.nl 
Je kan je opgeven via de opgave lijst die in de kantine van onze vereniging wordt 
opgehangen. (dus niet rechtstreeks) Hiervoor zijn ook ouders / familie nodig die die 
dag eventueel kunnen rijden. Opgave eindigt op 12 december. Mochten er te weinig 
ouders zijn om te kunnen rijden, kan het zijn dat we enkele kinderen moeten 
teleurstellen. 
 

 De vereniging groeit nog steeds 
Nog steeds groeit onze gezellige vereniging. We hebben inmiddels nu de grens van  
60 leden ruimschoots gepasseerd en hebben weer een gezonde verhouding tussen 
het aantal jeugdleden (37) en senioren (27). Deze groei brengt echter ook de nodige 
extra kosten met zich mee, vooral omdat we nu een extra avond de zaal hebben 
(donderdagavond) en een gediplomeerde en betaalde trainer.  
Daarom willen we iedereen oproepen met ons mee te denken welk bedrijf mogelijk 
interesse heeft om ons te sponsoren, bijvoorbeeld d.mv. een sponsorbordje op de 
“club van 50” (kosten €75,- per jaar) of het bedrijfslogo op de speelveld omranding 
(eenmalige kosten van €75,- waarbij zelf de bedrukking wordt geregeld; indien TTVR 
dit moet regelen, komen de bedrukkingskosten hier overheen). 
Hierbij een oproep aan alle leden en ouders van leden om met ons mee te denken 
welke bedrijven mogelijk onze vereniging willen sponsoren. Een bericht hierover kan 
gemaild worden naar jandirkotten@hotmail.com 
 

Training 
 

We zijn blij met hoe op dit moment de trainingen verlopen. Iedereen doet actief mee en bij 
veel spelers is een mooie progressie te zien. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Goed 
bezig allemaal. In verband met het scholentoernooi zal er op donderdag 28 december geen 
jeugdtraining zijn. Verder gaan alle trainingen gewoon door in november/december. Wel 
willen we bij deze nog graag een oproep doen aan iedereen om voorzichtig om te gaan met 
de ballen. Ze lijken soms als sneeuw voor de zon te verdwijnen dus probeer hier a.u.b. op te 
letten!  

Onderstaande is bij jullie allen waarschijnlijk al wel bekend maar voor wie het even vergeten 
is of voor nieuwe leden nogmaals de “trainingsregels” 

 Zorg dat je op tijd bent! D.w.z. dat je/uw kind er 5 minuten voor aanvang bent zodat 
je op tijd omgekleed bent voor de training. 

 Het is verplicht om tijdens de training sportkleding te dragen. 

http://diederiktoernooi.tafeltenniszwolle.nl/
mailto:jandirkotten@hotmail.com
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 Mocht je /uw  kind niet kunnen i.v.m. ziekte, drukke avond of iets anders horen wij 
dit graag ruimschoots voorafgaand aan de training; Als u uw kind wilt afmelden voor 
de training van die avond, kan dat door middel van een telefoontje of een appje te 
sturen naar 06-44211542 

 Indien je /uw kind zonder bericht te laat op de training komen en de groep zit vol, 
kan je/uw kind deze avond helaas niet meetrainen. 

 Er wordt tijdens de trainingen op donderdagavond een presentielijst bijgehouden. 

We zijn er ons van bewust dat de training op donderdag al vroeg begint. Mocht je/uw 
kind structureel moeite hebben om op tijd te komen (bijvoorbeeld omdat je thuis pas 
laat begint aan het avondeten), laat dit ons dan even weten, dan kunnen wij hier 
rekening mee houden. 

Competitie 
 
De competitie is alweer bijna op zijn einde en op dit 
moment zijn er zowel bij de jeugd als bij de senioren 
al een team kampioen.  
Ook zijn er meerdere teams die op dit moment nog 
hard aan het strijden zijn voor een kampioenschap.  
Nog veel succes gewenst de laatste wedstrijden!  
 
Begin december moeten wij als vereniging alweer de 
teamindeling opgeven voor de voorjaarscompetitie 
2017.  
 
Om je op te geven voor deze competitie dien je een 
mail te sturen naar Niek Slagers of Niels Otten of naar 
info@ttvr.nl.  
 
Het is mogelijk om je wensen aan te geven wat 
betreft teamgenoten en competitieklasse, dan 
proberen wij daar zoveel mogelijk rekening mee te 
houden. Uiteraard kunnen niet alle verzoeken 
worden gehonoreerd. 
 
 
 
 

mailto:info@ttvr.nl
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Lid uitgelicht 
 

Stel je even voor!  
Ik ben Wouter Rietman, zit op de Haarschool in 
groep 8 en ik ben 11 jaar. 
Mijn hobby’s zijn tafeltennissen, vissen en 
mountainbiken. 
 
Hoelang zit je al op tafeltennis en hoelang ben je 
van plan lid te blijven? 
Ik zit nu bijna 1 jaar op tafeltennis en ben van plan 
om zo lang mogelijk lid te blijven! 
 
Wat is je sterkste punt met tafeltennis?   
Forehand spin is mijn beste slag. Maar de rest 
beheers ik ook goed. 
 
Wat vind je het leukste tot nu toe sinds je op 
tafeltennis zit? 
Ik vind alles aan de vereniging heel leuk: wedstrijd, 
trainen, maar heb niet echt iets wat ik leuker vond 
dan de rest 
 
Wie binnen de club is je grote voorbeeld? 
Freek Dekker onze trainer op de donderdag en de trainers op de dinsdag Niek Slagers en Niels 
Otten. 
Ik ga niet kiezen want ik vind iedereen even leuk! 
 
Wat hoop je nog te bereiken met de tafeltennisvereniging? 
Ik hoop samen met Marijn Bakker mijn vriend de landelijke competitie te halen!! 

Voor in de agenda 
 
17-12-2016 - Clubkampioenschappen Jeugd 
20-12-2016 - Clubkampioenschappen Senioren 
28-12-2016 - Scholentoernooi groep 5 en 6 
29-12-2016 - Scholentoernooi groep 7 en 8 
14-01-2017 - Diederik Steunenbergtoernooi Zwolle 
 
Blijf ons voor het laatste nieuws ook volgen op Facebook! 
 
www.facebook.com/ttvrijssen  

http://www.facebook.com/ttvrijssen

