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ALV 13 april ’15 

Op maandag 13 april om 19:30 zal er weer de jaarlijkse ALV worden gehouden. De ALV 
zal worden gehouden in de kantine van de Waterlelie net zoals vorig jaar. Alle ouders, 

jeugdleden en seniorenleden die willen weten wat er speelt bij de club, benieuwd zijn wat 
er verandert dit jaar en inspraak willen hebben over wat er gebeurt zijn van harte welkom. 
Als het goed is hebben alle leden al een uitnodiging gehad voor de ALV in combinatie met 

de agenda en de notulen van de ALV van 2014. De belangrijkste agendapunten zijn:  

- Overgang van celluloid naar plastic ballen, 

- Aanpak teamindeling senioren, 

- Activiteiten op maandag en vrijdag, 

- Bestuursverkiezing. 

natuurlijk niet te vergeten: na de ALV wordt er een dubbeltoernooi gehouden. Allen die 
mee willen doen, kunnen meedoen. De inschrijving is ter plaatse 

Toernooiagenda 

 

Seniorentraining 

Aanstaande 

 
Al een poos wordt er 

zo nu en dan gevraagd 

om een  trainingsgroep 

voor senioren. Het is al 

weer meer dan een 

jaar geleden dat er 

voor het laatst een 

senioren-training was 

gegeven door Wim 

Fassotte. Er is daarna 

meerdere keren 

gevraagd om weer een 

trainingsgroep op te 

zetten en dat zal vanaf 

nu dan ook weer 

gebeuren. 

Vanaf 17 april zal er 

weer training worden 

gegeven aan de 

senioren, ditmaal 

wordt de training door 

de andere Wim Kielen 

gegeven. De training 

zal na acht uur op 

vrijdagavond gegeven 

worden.Meer infor-

matie over deze 

trainingsgroep is te 

horen op de  ALV op 

13 april, waar de 

geïnteresseerden 

uiteraard ook al hun 

vragen kwijt kunnen. 

  



  Voortgang competitie 

Senioren 
Duocompetitie: Vorige seizoen opgestart en nu al erg populair bij TTVN, vorig 

seizoen 2 teams en nu al 5. Dit zijn zelfs meer teams dan bij de reguliere 

seniorencompetitie.    

Het eerste duo team is kampioen geworden in de eerste klasse. Een promotie is 

niet mogelijk aangezien er te weinig teams zijn om een hoofdklasse poule te 

vormen in afdeling Midden.  

Het tweede duoteam in de derde klasse staat nu op de vijfde plaats met nog 1 

wedstrijd te gaan tegen de koploper, de laatste plek vermijden wordt een 

uitdaging!  

Duoteams 3 en 4 zitten bij elkaar in de poule in de vijfde klasse. 

Duo 3 staat op de vijfde plek, duo 4 staat op de derde plek en maakt nog kans 

op de tweede plek met een goede uitslag tegen de nummer 2.  

Duo 5 speelt ook vijfde klasse en staat ook op de vijfde plek in de poule. 

Reguliere competitie: Het eerste reguliere team heeft het zwaar gehad dit 

seizoen. Ze staan nu op de vijfde plek en kunnen met een goede laatste 

wedstrijd misschien nog vierde worden.  

Team 2 is nieuw in de tweede klasse en kan zich handhaven met een vierde 

plek.  

Team 3 blijft ook in de competitie, ze staan vierde, maar kunnen met een heel 

goede laatste wedstrijd nog derde worden. 

Het vierde team heeft zijn laatste wedstrijd al gespeeld en is geëindigd op een 

keurige tweede plek.  

Jeugd 

Vorig seizoen was er een geweldig resultaat bij de jeugdteams; er waren 4 van 

de 5 teams kampioen geworden. Dit seizoen zijn deze teams gepromoveerd en 

moesten hard aan de bak in de hogere klassen. Er zijn nog 3 wedstrijden te 

spelen voor de jeugd.  

 

Het eerste team doet goed in de spannende poule in landelijk A. Alleen de 

nummer 1 positie lijkt al vergeven, de andere 5 teams wisselen per week van 

positie, al lijkt de nummer 2 positie nu stevig in handen door een concurrent. 

Met nog 3 wedstrijden te gaan is de strijd om de 3e plek nog geheel open.  

 

Team 2 speelt eerste klasse en probeert zich te handhaven en aan het niveau 

te wennen. Ze staan nu nog op de zesde plaats, maar tussen de 6e en de 

3e plek zit maar 4 puntjes verschil. Er zijn dus nog volop kansen om wat plekjes 

omhoog te gaan.  

 

Team 3, dat uitkomt in de vierde klasse, strijd samen met SVO om de derde 

plek, de andere teams staan te ver uit elkaar.  

 

Team 4, in de vierde klasse heeft een spannende poule van 5, waarin ze 

meestrijden om de bovenste plekken, zelfs de eerste plek is nog niet uit zicht. 

 

Team 5 in de vijfde klasse staat op een gunstige plek. Met nog een wedstrijd 

tegoed kunnen ze eerste of tweede worden.  

 

Teams 6 en 7 zijn nieuw en beide startersteams. Team 6 heeft de poule 

gewonnen en team 7 is laatste geworden. Bij de starters worden er dan twee 

nieuwe poules gemaakt met de sterkere en minder sterke teams. In deze 

tweede ronde zijn ze net begonnen. 

 
 

  Sponsors en nieuw clubshirt 
 

Colofon 

April 2015 

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 
Do 17:45-20:30 jeugd 
Vr  18:00-20:00 jeugd 

Vr  20:00-22:00 18+ 

 

De sponsorcommissie is druk 
bezig geweest met het werven van 
sponsors en het resultaat mag er 
zijn. Er zijn nu drie sponsors 
geworven. Deze sponsors willen 
graag laten zien dat zij sponsor 
zijn voor TTVN in de vorm van 
vermelding op het clubshirt. Van 
de grotere maten is er nog een 
voorraad van de oude shirts, maar 
voor de kleinere maten (en 
uiteindelijk later ook grotere 
maten) komt er een nieuw shirt. 
Aangezien de sponsors hebben 
aangegeven voornamelijk de jeugd 
van TTVN te sponsoren, zullen de 
shirts voor de competitie spelende 
jeugd gratis worden verzorgd. 
Andere jeugdspelers en uiteraard 
ook seniorenspelers kunnen deze 
shirts kopen voor 25 euro.  Voor 
vragen over het nieuwe shirt en 
het bestellen ervan kun je terecht 
bij  Wim Kielen.  
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