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Nieuwsbrief TTVR April 2017 

Nieuws 
 

• Nieuwe vloer 

Zoals jullie wellicht al weten wordt de zaal voorzien van een nieuwe vloer. De huidige 

vloer is veel te glad en kan gevaarlijke situaties opleveren. Na diverse overleggen met 

de gemeente is uiteindelijk besloten de vloer in zijn geheel te vernieuwen. Dit gaat 

plaatsvinden van 1 mei t/m 6 mei a.s.  Op dinsdag 2 mei, donderdag 4 mei en 

zaterdag 6 mei kan er dus niet worden getafeltennist.  Zet dit in de agenda. 

 

• Clubkamp 2017 

Ook dit jaar organiseren wij weer een clubkamp voor de jeugd.  

Alle jeugdleden zijn hiervoor uitgenodigd. Van vrijdag 23 juni t/m zaterdag 24 juni 

gaan we er weer een leuk weekend van maken. De informatie- en 

aanmeldingsformulieren zijn inmiddels uitgedeeld en de eerste opgaves zijn al 

binnen.  Kosten € 15,00 pp . Geef je dus snel op. Heb je geen formulier ontvangen? 

Geen nood, in de zaal zijn er nog voldoende aanwezig 

 

• Voorjaarscompetite 2017 

De voorjaarscompetitie is alweer teneinde.  

Bij de jeugd hebben we prachtige resultaten 

behaald. Verderop onder het kopje 

“competitie” hierover meer.  

Als afsluiting van het competitieseizoen zijn 

afgelopen zaterdag de kampioensteams 

gehuldigd en hebben we aansluitend 

traditiegetrouw met de jeugdleden gezellig 

patat gegeten.  (zie foto hiernaast) 

 

• Ledenadministratie 

Met ingang van heden is de 

ledenadministratie over gegaan van Jan Dirk 

Otten naar Carolien Wermink. Bij haar kan je 

terecht voor aan- en afmeldingen alsmede 

wijzigingen in persoonsgegevens etc. 

Hieronder voor de volledigheid haar gegevens: 

C. (Carolien) Wermink 

Hangerad 22,  7461 CC  Rijssen 

Telefoon: 0548 – 85 19 45 

E-mail: c.wermink@gmail.com 
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Training 
 
Zoals jullie mogelijk wel gemerkt hebben zijn mochten we de afgelopen periode weer 

nieuwe leden verwelkomen. Hier zijn we erg blij mee!  Dit heeft echter op dit moment tot 

het gevolg dat de eerste groepen overvol zitten en dat een aantal kinderen dus bij toerbeurt 

even op de bank moeten wachten.  Dit is niet echt de bedoeling. We willen graag dat 

iedereen optimaal van de tijd gebruik kan maken en ook wat ruimte hebben voor eventuele 

nieuwe instroom.  Om dit mogelijk te kunnen maken gaan we iets eerder starten en hebben 

we er een extra groep bij tussen kunnen plaatsen.  Dit betekent de volgende trainingstijden:    

 

- Groep 1: van 18.00u – 19.00u 

- Groep 2: van 19.00u – 20.00u 

- Groep 3: van 20.00u – 21.00u 

- Groep 4: van 21.00u – 22.00u 

 

Dit gaat in vanaf donderdag 11 mei a.s.  

Komende week zullen de groepsindelingen worden gemaakt, welke u separaat krijgt 

toegezonden. 

 

De dinsdagavond blijft ongewijzigd. 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 alweer teneinde! En met 

wisselend succes. Om maar met het minste te 

beginnen: bij de senioren zijn zowel team 1 als 2 

gedegradeerd.  En Rijssen 3 wist zich 

ternauwernood te handhaven.   

Rijssen 4 eindigde keurig op een 3e  plaats en 

Rijssen 6 wist in de laatste wedstrijd net geen 

kampioen te worden.  

 

Dan gauw over naar de jeugd. Maar liefst 8 jeugdteams gingen van start dit seizoen. En 

allemaal hebben ze het top gedaan!  

Geen enkel team degradeerde, sterker nog: de laagste plek was plek 3! Wij zijn trots op 

jullie.  Een korte samenvatting van het seizoen: 

 

 

 



Tafeltennisvereniging Rijssen 
Lid van de Nederlandse Tafeltennisbond NTTB 

www.ttvr.nl 

 

inschrijving verenigingsregister K.v.K. Enschede: 40075663                                                
bank: NL76RABO034.73.35.705 Rabobank Rijssen 

 

 

Team 1: 

Het boegbeeld van de vereniging deed haar plicht en was al vrij snel zeker van lijfsbehoud. 

Toch brachten Jochem, Ruben H. en Huib nog enkele verrassende overwinningen binnen 

waardoor het team op een keurige 3e plaats eindigde. Volgend seizoen gaan ze meedoen 

voor de titel! 

 

Team 2: 

Dit team debuteerde in de 2e klasse. Lijfsbehoud was het motto. Maar Ruben J, Ruben R. en 

Timo dachten daar anders over. Na enkele verrassende zeges kwam koploper De Veluwe  

twee wedstrijden voor het einde op bezoek. De jongens uit Rijssen haalden uit en namen de 

koppositie over en stond deze niet meer af. Een even verrassende als knappe titel voor de 

jongens van team 2. 

 

Team 3: 

Steven,  Thijs en Bart kregen terecht de door ons aangevraagde 3e klasse. Dat dit terecht was 

bleek wel. Het team van Rijssen bleek onverslaanbaar en liepen steeds verder uit in de 

stand. Een polsbreuk van Thijs dreigde even roet in het eten te gooien, maar de invallers uit 

team 4 weerden zich kranig.  In de laatste wedstrijd kwam nummer 2, De Trefhoek, op 

bezoek. Thijs was weer zodanig fit dat hij kon spelen. 4 punten waren er nodig, maar onze 

boys maakten gehakt van de tegenstander: 8-2 en kampioen! Erg knap! 

 

Team 4: 

Na het kampioenschap van vorig seizoen in de 5e klasse was het de vraag wat dit team kon 

uitrichten in de 4e klasse. Nou, er viel niet mee te sollen bleek wel. Wouter, Levi, Ruben en 

Marijn maakten gehakt van alle tegenstanders. Het was zelfs zo erg dat ze al in de 

voorlaatste wedstrijd kampioen werden. 

 

Team 5 en 6: 

In de 4e klasse poule C waren de teams van Rijssen 5 en 6 bij elkaar ingedeeld. Team 5, 

bestaande uit Jack, Marnix, Rutger M. en Sander waren vooraf de favoriet. Dat bleek ook wel 

toen ze halverwege de competitie Rijssen 6 versloegen. Maar er was nog een concurrent, 

namelijk DTS. Maar naarmate het seizoen vorderde nam Rijssen 6 het stokje van team 5 

over. Rutger B, Nick en Niels vochten zich naar de top en in de laatste wedstrijd tegen DTS 

waren 6 punten nodig voor de titel. Helaas bleek en 5-4 voorsprong niet afdoende en redde 

het team het net niet. Rijssen 6 eindigde op een nette 2e plaats, gevolgd door Rijssen 3.  

 

Team 7: 

Het team van Rijssen 7 begon wat wisselend aan het seizoen. Laurent, Gerben en Arnoud 

gingen echter steeds beter spelen. De laatste 4 wedstrijden werden allemaal ongelooflijk dik 

gewonnen. Helaas hadden ze in het begin iets te veel laten liggen en leverde deze knappe 

eindsprint niet meer dan een 2e plaats op. Toch een knap seizoen gedraaid na een wat 

aarzelden begin.  
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Team 8: 

Team 8 tenslotte… Ow, wat waren ze er dichtbij. Acht punten hadden ze nodig in de laatste 

wedstrijd tegen de concurrent. Helaas bleef het bij zeven. Net als team 6 viel ook hier in de 

allerlaatste wedstrijd van de competitie het kwartje de verkeerde kant op. Desalniettemin 

mogen Henrick, Jan-Mark, Daan, Jelmer en Wouter met trots terug kijken op dit seizoen. 

Halverwege leek het er nog niet op dat ze mee gingen doen voorde titel, maar ze  vochten 

terug met een keurige 2e plaats als eindresultaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor in de agenda 
 
01-05-2017  - Geen tafeltennis mogelijk van 1 mei t/m 6 mei i.v.m. de nieuwe vloer  

11-05-2017 - Nieuwe trainingstijden gaan van start 

20-05-2017  - Afdelingskampioenschappen jeugd en senioren in Zwolle 

23-06-2017 - Clubkamp Jeugd. Van vrijdag 23 juni t/m zaterdag 24 juni 

 

Blijf ons voor het laatste nieuws ook volgen op Facebook! 

 

www.facebook.com/ttvrijssen  


