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Nieuwsbrief TTVR februari 2017 

Nieuws 
 

 Ook dit jaar organiseert tafeltennisvereniging Rijssen weer een bedrijventoernooi! 
Deelname is mogelijk voor iedereen die geen lid is van een tafeltennisvereniging.  
Aan onze leden hierbij een oproep om collega’s, familie en/of vrienden uit te nodigen 
voor dit toernooi dat plaats vindt op vrijdag 17 februari. Deelname in teams van 2 
personen. Je kan je opgeven door een mail te sturen naar jandirkotten@hotmail.com 

 Eind december hebben we weer een succesvolle clubkampioenschappen 
georganiseerd. Bij de senioren bleek Gerben Otten de sterkste en bij de jeugd wist 
Ruben Jansen knap de titel van clubkampioen te veroveren! 

 Begin januari hebben we met een grote groep deelgenomen aan het Diederik 
Steunenberg toernooi in Zwolle. Foto’s van deze dag zijn te zien op onze site 
http://ttvr.nl/diederik-steunenberg-toernooi-2017 

 De nieuwe shirts zijn binnen! Als je nog geen competitieshirt hebt kun je deze 
ophalen in de kantine. Alle maten zijn op voorraad.  

 Afgelopen ledenvergadering is besloten dat alle jeugdleden meteen moeten 
afrekenen als er iets gekocht wordt. Er wordt dus niets meer opgeschreven! Senioren 
kunnen wel op rekening bestellen mits dezelfde dag betaald wordt. Anders worden 
de consumptielijsten erg onoverzichtelijk wat problemen op kan leveren. Dus denk er 
aan om genoeg geld bij je te hebben!  
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Training 
 

De nieuwe trainingsgroepen zijn bekend. Deze staan in de mail die jullie allen is toegestuurd. 
Dinsdagavond na 20.00 uur is er, voor zover er tafels vrij zijn, vrijspelen voor senioren. 
Jeugdleden dienen dan plaats te maken indien daarnaar gevraagd wordt. Het is mooi om te 
zien hoe fanatiek veel jeugd langer wil door trainen, maar er moet voor iedereen de 
mogelijkheid zijn om een bal te slaan. 

Competitie 
 
De competitie is weer begonnen! Een handige tool om de competitie op de voet te volgen is 
TTApp. Deze applicatie is te downloaden op uw smartphone en ook te raadplegen op 
internet www.ttapp.nl. Een gebruiksvriendelijke en erg overzichtelijke app! Als lid van 
tafeltennisvereniging Rijssen is het ook mogelijk om hier een account op aan te maken. 
Vraag dan naar een code aan een seniorlid van Rijssen. 
 
Op de zaterdagen wanneer er competitie wordt gespeeld zijn alle tafels bedoeld voor de 
wedstrijden. Er is dan geen mogelijkheid tot vrijspelen. Als je een thuiswedstrijd hebt zorg 
dan dat je om 13:00 uur aanwezig bent zodat je voldoende tijd hebt om in te spelen. Je laat 
de tegenstanders inspelen op jullie wedstrijdtafel als zij daar klaar voor zijn.  
 

Lid uitgelicht 
 

Stel je even voor!  
Ik ben Ruben Jansen. Ik ben 14 jaar en zit 
in de 2e klas. 
 

Hoe is het afgelopen tafeltennisseizoen 
gegaan? 
Het was voor mij een goed jaar want ik 
heb in 2 seizoenen bijna al mijn 
competitiewedstrijden gewonnen en ik 
ben clubkampioen geworden 
 
Wat was je sportieve hoogtepunt?  
Dat ik clubkampioen ben geworden 
 
 
 
 

http://www.ttapp.nl/
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Wat hoop je te bereiken met tafeltennis? 
Ik hoop de landelijke competitie te bereiken en het liefst met een goed team. Het maakt mij 
niet uit met wie. 
 
Wat is je doel voor 2017? 
Ik hoop minstens 60% te spelen in de 2e klasse. 
 
Dat gaat je vast lukken Ruben! Bedankt voor dit interview en veel succes dit seizoen! 
 

Voor in de agenda 
 

17-02-2017  - Bedrijventoernooi 
04-03-2017 - NK Zwolle + jeugdklassentoernooi (Ruben Jansen doet mee namens Rijssen) 
20-05-2017  - Afdelingskampioenschappen jeugd en senioren 
 

 
Blijf ons voor het laatste nieuws ook volgen op Facebook! 
 
www.facebook.com/ttvrijssen  

http://www.facebook.com/ttvrijssen

