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Nieuwsbrief TTVR september 2017 

Nieuws 
 

 Overlijdensbericht 
Wij zijn als vereniging erg geraakt door het overlijden van Dinja Otten (vrouw van Jan 
dirk Otten en tevens schoonzus van Gerben Otten en Niels Otten). Ook namens deze 
weg wensen wij alle nabestaanden nog heel veel sterkte toe. 
 

 Wedstrijdsecretariaat 
Mark Pieffers neemt vanaf dit seizoen de functie van Wedstrijdsecretaris over van 
Gerben Otten. Voor vragen over het verzetten van wedstrijden of het regelen van 
invallers kun je bij hem terecht.  (06-30365192) Mark veel succes in je nieuwe functie 
als wedstrijdsecretaris! 
 

 Penningmeester 
De functie van penningmeester is sinds enige tijd overgenomen door Frank 
Bruggeman. Wij denken met Frank een zeer geschikte kandidaat te hebben gevonden 
die de functie van Jan dirk probleemloos kan overnemen. Voor contact met de 
penningmeester kunt u een mail sturen naar frankbruggeman@hotmail.com. Frank, 
ook jij succes met je nieuwe functie! 
 

 Jeugdkamp 
Het is alweer enige tijd geleden maar we willen nog graag alle begeleiders van het 
jeugdkamp hartelijk bedanken voor de organisatie. Het was weer een erg geslaagd 
kamp en dit zou niet mogelijk zijn zonder jullie inzet. Hopelijk volgend jaar weer een 
mooi kamp. 

 

 Afdelingskampioenschappen 
De afdelingskampioenschappen waren ook dit jaar weer een groot succes. Vanuit 
Rijssen vertrokken we met een grote bus richting Zwolle om ons daar van onze beste 
kant te laten zien. De jeugdleden zijn hier zeker in geslaagd en hebben de 
verenigingsprijs bij de jeugd te weten prolongeren. De senioren waren dit jaar 
minder succesvol in de strijd om de prijzen. 
 

 Nieuwe vloer 
Sinds enkele maanden ligt er een nieuwe vloer in de zaal. Hiermee is een einde 
gekomen aan de glijpartijen en ook de kleur zorgt voor meer licht in de zaal. We zijn 
hier erg blij mee. 
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 Grote Clubactie 

Om ook komend jaar weer allerlei leuke activiteiten te kunnen organiseren, zijn zoals 

u begrijpt, ook financiële middelen van harte welkom. Hiervoor doen wij als 

vereniging mede daarom ook mee aan de grote clubactie. Bij deze een oproep aan 

alle leden om je hiervoor in te zetten en zoveel mogelijk loten te verkopen. Voor de 

drie personen die de meeste loten verkopen wordt een mooie prijs beschikbaar 

gesteld.  

 

Training 
 

Niek Slagers blijft de dinsdagavond training verzorgen. Hij heeft aangegeven te stoppen met 
de training op donderdag. Freek Dekker is ook komend seizoen de trainer op de 
donderdagavond. Hij zal bijgestaan worden door vrijwilligers van de vereniging.  
 
De trainingstijden op dinsdag zijn:  
 
18:30 – 19:45 Trainer: Niek Slagers 
 
De trainingstijden op donderdag zijn: 
 
Groep 1: 18:00-19:00 
Groep 2: 19:00-20:00 
Groep 3: 20:00-21:00 
Groep 4: 21:00-22:00 (senioren) Trainer : Freek Dekker 

Competitie 
 
De competitie is deze week weer begonnen! Komende zaterdag starten de jeugdteams. 
Nogmaals willen wij jullie de app "TTapp" aanbevelen voor het inzien en volgen van de 
competitie. 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.  
 

http://www.ttapp.nl/
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Lid uitgelicht 
 

 
 

Stel je even voor!  
Ik ben Niek Slagers, 21 jaar, trainer en speler in het eerste seniorenteam. 
 

Hoe vind je het om trainer te zijn? 
Het is voor mij heel leuk om trainer te zijn van deze vereniging. Het is mijn taak om de spelers 
te trainen in vaardigheden maar ook om mentaal door te gaan. Dat laatste is het moeilijkste, 
maar ook het mooiste! Als het niet gaat zoals je wilt kan je dan de knop omzetten, of laat je 
het koppie hangen. Wat mijn persoonlijke motivatie is om dit vol te houden is de omgang 
met de jeugdleden. Een goede band hebben met de jeugdleden, kunnen lachen, trainen maar 
er ook zeker te zijn voor de leden! Ik ben van plan om nog lang door te gaan met deze 
geweldige groep jeugdleden die we hebben. 
 
Wat vindt je leuk aan de vereniging? 
De leuke band met alle leden, de gezelligheid in de kantine en in de zaal. De competitie is 
altijd leuk. Om naar andere verenigingen te gaan en een leuke avond te hebben met mijn 
team! 

 
Wat hoop je te bereiken met tafeltennis? 
Een leuke band met de andere leden en een sport te beoefenen die ik leuk vind. Qua sportieve 
ambities leg ik de lat niet zo hoog. Het is voor mij gewoon belangrijk om lekker mijn 
wedstrijden te spelen en een leuke avond te hebben! 
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Wat is je doel voor deze competitie? 
Handhaving is het doel voor ons team. Vorig jaar is het ons niet gelukt om ons te handhaven. 
Omdat er wat teams wegvielen blijven we in dezelfde klasse. Persoonlijk hoop ik de helft van 
mijn wedstrijden te winnen! 
 
 

Voor in de agenda 
 

16-12-2017 - Clubkampioenschappen jeugd 
19-12-2017 – Clubkampioenschappen senioren 
28-12-2017  - Rabobank Scholentoernooi groep 5 en 6 
29-12-2017 – Rabobank Scholentoernooi groep 7 en 8 
 

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

http://www.facebook.com/ttvrijssen

