
 

 
 

 

Martijn clubkampioen 2013 

 
v.l.n.r. Martin Lindenaar, John Jansen, Martijn Heidema, Marek Bednarczyk 

  

Drie reclame 

doeken 

verkocht.  

Nog twee  

te gaan 

 

 
In de zomervakantie 

hebben we samen met 

BC New Stars een 

frame opgehangen 

voor reclame doeken. 

We hebben al een 

aantal doeken 

verkocht. Besix, ICT 

Alliance, PLUS van 

Loon en Vrumona zijn 

de sponsors. We 

hebben nog twee 

plekken over om te 

verkopen. Dus als je 

iemand weet voor een 

doek, neem even 

contact op met het 

bestuur.  

Afgelopen zondag 15 

december, was sfeer en 
gezelligheid troef op 
deze eerste 
gezamenlijke 
clubkampioenschappen 
van de senioren en de 

jeugd van TTVN. 

De halve finales waren 

erg spannend en John 
en Martijn plaatsten  
zich voor de finale. 
Martijn wist de finale 
te winnen en werd dus 
de clubkampioen 2013. 

In de B finale was het 

een mooie wedstrijd en 
werd verrassend door 
Marek gewonnen. 
Graag willen we alle 
vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet op  

deze dag.  

Na afloop van alle 

wedstrijden was het 
gezellig natafelen in 
onze kantine. Wim K 
had er voor gezorgd  
dat er bij de chinees 
voldoende eten was 

besteld. 
     
     

Rob voor de 5de maal de beste Breng een nieuw 

lid aan en verdien 

25 euro 
De vereniging is continu 

op zoek naar nieuwe 

leden. We hebben al 

een tijdje een regeling: 

maak een kennis of 

viend(in) lid en verdien 

25 euro aan materiaal. 

Informeer bij het bestuur.  

 
v.l.n.r. Patrick Nieuwendijk, 
Rob Seldenrijk, Sharon van 
Zelderen en Douwe Peper 

In de C-groep won 
Jurre de 1e prijs en 
Robin mocht de 2e 

prijs mee naar huis 
nemen. In de B-groep 
wist Douwe de 1e prijs 
binnen te halen zonder 
een partij te verliezen 
en Moreno behaalde de 

2e plaats.  

In de A-groep was de 
2e prijs was voor 
Patrick en voor de 

vijfde keer in successie 
werd Rob club-
kampioen bij de 
jongens. Sharon werd 

bij de meisjes zonder 
enige tegenstand 
kampioen.  

                                                                                              Overig nieuws 

TTVN 
Nieuwegein 



     

 

 

 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt dit jaar gehouden op 
 

MAANDAG 14 APRIL 2014 
Aanvang: 19:00 uur 

Locatie: kantine De Waterlelie 
 

De officiële uitnodiging, met de agenda en andere inhoudelijke informatie,  
ontvangen jullie nog. Maar noteer de datum vast in je agenda, dan kun je 
hem niet meer vergeten.  
Tijdens de ALV is er geen gelegenheid tot spelen, maar... daarna des te 
meer! Want traditiegetrouw is er aansluitend aan de ALV een 
dubbeltoernooi. We verwachten rond half 9 daarmee te starten. 
We hopen jullie allemaal te zien op 14 april. 

Kleedkamer op 
slot 

Jammer genoeg zijn 

er kort geleden uit de 
kleedkamers van 
zowel de Driehoek als 
de Waterlelie spullen 
ontvreemd. Neem 
waardevolle spullen 
mee de zaal in en 

houd de kleedkamers 
op slot. 

     

 Afdeling Midden start DUO competitie  
COLOFON 

Maart 2014 

 

Deze uitgave is van 

 

Tafeltennisvereniging 

Nieuwegein. 

 

Sporthal de Waterlelie 
Heemraadsweide 13 

3437 CA Nieuwegein 

 

Informatie via 

info@ttvn.nl 

 

Speeltijden: 

Ma  19:30-23:00 18+ 

Wo 18:00-20:00 jeugd 
Vr   18:00-20:00 jeugd 

Vr   20:00-22:00 18+ 

 

Wat is duo-competitie 

en hoe werkt het?  
Duo-competitie is niets 

anders dan een gewone 
competitie maar dan  
2 tegen 2. Er worden  
4 enkelspelen en  
1 dubbelspel per 
wedstrijd gespeeld. 

Omdat er in totaal  

5 sets worden gespeeld, 
duurt een wedstrijd 
beduidend korter dan  

 
een reguliere 
competitiewedstrijd.  

Je kunt dus op tijd 
naar huis.  
Een team mag uit 
meer dan 2 spelers 
bestaan maar tijdens 
een wedstrijd spelen er 
maar 2 daarvan de 

enkelspelen. Net zoals 
in de reguliere 

competitie is het voor 
het dubbelspel 
toegestaan om een  

 
derde (en zelfs vierde) 
teamlid hiervoor op te 

stellen. De duo-
competitie staat los 
van de reguliere 
competitie en daarom 
is het voor alle 
senioren toegestaan 
om in beide 

competities te spelen. 
Het laten invallen van 

juniorleden is, net als 
in de reguliere 
competitie,  

 
toegestaan. Deze 
competitie vangt aan in 

de week van 08-09-
2014 en volgt hetzelfde 
schema als de reguliere 
competitie  
(5 speelweken, inhalen, 
4 speelweken, inhalen, 
laatste speelweek).  

Voor info of inschrijven 
neem contact op met de 

Wedstrijdsecretaris, 
Darrel wss@ttvn.nl. 

 

NAJAARSCOMPETITIE 2014 VOORJAARS COMPETITIE 2014 | TUSSENSTAND 

Het competitieseizoen is al 
voor de helft gestreden.  
Daarom word het ook tijd 
om langzaam na te gaan 
denken over jullie wensen 
voor volgend seizoen. 
 
Willen jullie eens na 
denken over de volgende 
punten: 
Wat zijn jullie wensen 
volgend seizoen:  
a. Duo-competitie (5 
partijen) of "Normale" 
competitie (10 partijen) 
b. Welke speelavond, de 
maandag of vrijdag 
c. In welke klasse zou je 
willen uitkomen 
d. Overige wensen....  
Voor nu nog geen 
competitie-spelenden: 

Wil je komende seizoen 
competitie gaan spelen? 
Indien deze vraag met ja 
beantwoord wordt graag 
ook de bovenste punten 
beantwoorden.  
 
Bedankt voor jullie 
medewerking en reactie. 
We zullen ermee aan de 
slag gaan om te trachten 
iedereen het naar het zin 
te maken. Het blijven 
echter wensen en mogelijk 
kunnen we niet iedereen 
zijn wensen inwilligen. 
 
Voor vragen of 
opmerkingen weten jullie 
mij hopelijk te vinden. 
Darrel van Esterik 
wss@ttvn.nl 

De eerste helft van het 
competitieseizoen hebben 
alle teams goed gestreden. 
Noemenswaardig is zeker 
dat TTVN 2 en TTVN 5 
eerste staan in hun poules, 
TTVN 1 en TTVN 3 op 
plaats 2 staan in hun 
poules. TTVN 4 staat op 
plaats 3, met maar 3 
punten achter op de 
koploper! 
TTVN 6 en TTVN 7 staan 
nog niet vlak achter de 
kop-lopers, maar gelukkig 
is het seizoen nog niet 
voorbij en kunnen een paar 
net- en randballen hun 
wedstrijden misschien in 
hun voordeel brengen om 
toch nog met het kampioen 
schap vandoor te gaan! 

Veel teams doen het goed dit seizoen, maar welke 
spelers doen het nu het beste? 
 
Hierbij de top 10 van onze beste TTVN spelers: 
(naam, team, Gespeeld/winst, percentage) 
01  R. Seldenrijk (Rob), TTVN 1, 6/6, 100% 

      P. Oostveen (Paul), TTVN 2, 9/9, 100% 
03. F. Bodenstaff (Frank), TTVN 7, 6/5, 83% 
04. G.M. Mansi (Marco), TTVN 7, 9/7, 78% 
05. J. Jansen (Jan-Willem), TTVN 2, 12/9, 75% 

      F. van Veen (Frits), TTVN 6, 12/9, 75% 
07. R.P. de Haas (Rens), TTVN 3, 15/11, 73% 

      A.M. Michies (Ton), TTVN 5, 15/11, 73% 
09. M. Stokkel (Martijn), TTVN 4, 14/10, 71% 
10. D. Hoogendijk (Daam), TTVN 1, 9/6, 67% 

      O. Delissen (Oscar), TTVN 2, 3/2, 67% 
      C. van Beek (Cody), TTVN 4, 15/10, 67% 
      J. Bosboom (Joris), TTVN 4, 15/10, 67% 
      S. van Doorn (Sanne), TTVN 7, 6/4, 67% 

 
Wie weet zal de verandering worden aan het einde van 
het seizoen! 

 
 

                                                                                              Belangrijk 

                                                                                              Senioren 

 

mailto:info@ttvn.nl

