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Onlangs is de website van TTVN vervangen door een nieuwe website. Deze nieuwe website 

werkt met wordpress. Dat is een gratis web software waarmee mooie en moderne 
websites kunnen worden gemaakt. Bijna alle nieuwe huidige websites werken hiermee. 
Ook een groot voordeel van dit type website is dat er gemakkelijk content op gezet kan 

worden en door meerdere mensen. 
 

Onze vorige website werd al meer dan tien jaar draaiende en mooi gehouden door onze 
webmaster Marek Bednarczyk. Na die lange tijd is het stokje van webmaster nu 

doorgegeven aan Wim Kielen. Heel erg bedankt voor al die jaren Marek! 
 

Wim zelf ook bedankt natuurlijk! Na eerst de leuke TTVN app gemaakt te hebben, heeft hij 
nu in zijn vrije tijd deze nieuwe website gebouwd. Het ziet er erg goed uit met een 

doorschijnend achtergrond van de afgelopen Clubkampioenschappen als ik het goed zie en 
duidelijke verwijzingen naar andere pagina’s. Het geheel oogt modern en ziet er flitsend 

uit. Er is veel informatie te vinden op de homepagina en de andere pagina’s. Je kunt op de 
homepagina bijvoorbeeld een activiteiten agenda en de uitslagen en standen van de 

competitie zien. 
Één van de redenen van het maken van de nieuwe website is dat het nu mogelijk is om 

door meerdere mensen dan alleen de webmaster zelf om stukjes te kunnen schrijven en 
plaatsen. 

 
Als er leden zijn die leuke input hebben om te kunnen plaatsen op de website, zoals een 

verslag van een toernooi, of een coach van een jeugdteam die af en toe een verslag heeft 
van een fantastische wedstrijd (waarbij 
ook altijd een foto hoort), dan kan die 

zich melden bij de webmaster. 
 

Als jullie niet geloven dat de website zo 
mooi is of als jullie nieuwsgierig zijn 

geworden, neem    (kleine spoiler van de website, het logo!) 
dan een kijkje op ttvn.nl! 

 
 

 
Gezocht: Toernooi-
commissie  
 
Afgelopen december 
hebben we weer onze 
jaarlijkse clubkampioen- 
schappen gehad. Voor wie 
het nog niet mee gekregen 
heeft: De sterke speler 
John van Spengen is 
kampioen geworden bij de 
senioren en Patrick 
Nieuwendijk heeft 
gewonnen bij de jeugd. Er 
was een leuke opkomst en 
ook veel ouders van de 
jeugd deed mee. Kortom 
de clubkampioenschappen 
zijn erg leuk en moet  
georganiseerd blijven 
worden. De huidige 
toernooicommissie is niet 
meer volledig en er zijn 
nieuwe leden nodig. Een 
creatieve, nieuwe 
commissie kan ook gaan 
denken aan extra 
toernooien. Bijvoorbeeld 
een dubbel toernooi zoals 
Leerdam heeft of een 
plankentoernooi. Het zal 
erg leuk zijn als zulk soort 
evenementen worden 
georganiseerd, dus meld je 
aan voor de 
toernooicommissie!

 

Nieuwe website TTVN! 



 
 

 
 

 

Voorjaarscompetitie 2016: Het tijdperk van plastic 
 
Voor de senioren zijn de eerste vier en een halve speelweek alweer voorbij en de 
jeugd heeft nu twee wedstrijden gespeeld. En er is een unicum voor TTVN en alle 
andere verenigingen zonder landelijke seniorenteams; voor het eerst moet er met 
plastic ballen worden gespeeld in de competitie. Deze plastic ballen spelen iets anders 
dan de oorspronkelijke celluloid ballen. Ze lijken iets hoger te stuiteren, blok ballen 
gaan eerder het net in en zelf spinnen gaat eerder over de tafel, het is dus even 
wennen. 
 
Bij de senioren zijn er nu weer meer duo teams dan reguliere teams, vier reguliere 
teams uitkomend in klasses één t/m vier. Er zijn maar liefst zes duo teams(!) die 
uitkomen in de hoofd-, derde, vijfde en zesde klasse.  
Ook bij de jeugd zijn er weer een leuk aantal teams, zes dit seizoen. Het team van ons 
lid Jurre bestaande uit een aantal leden van verschillende verenigingen komt één 
seizoen spelen in de eerste klasse. Verder hebben we nog een landelijk C jeugdteam 
en een aantal teams in de derde klasse en lager. 
 
Wat betreft de resultaten hier een kort overzichtje hoe het er tot nu toe aan toegaat. 
Er kan nog veel veranderen, maar misschien worden de grote heren van team 1 
kampioen en gaan ze richting hoofdklasse. De mannen van het vierde team gaan ook 
erg goed en gaan wellicht naar de derde klasse. Het vierde team van duo is ook goed 
begonnen net als het tweede en vierde jeugdteam. Dat kunnen zo maar een hoop 
bossen bloemen/flessen wijn betekenen dit seizoen.  
Teams die niet lekker uit de startblokken zijn gekomen zijn het tweede herenteam en 
het jeugdige landelijk C team. Alle andere teams zijn gewoon goed bezig in de 
middenmotor van hun poules.  
Spelers, blijf trainen en lekker spelen, en wie weet wordt het in resultaat een erg mooi 
seizoen!  
 

Agenda toernooien komende maand: 
Verdere toernooien zoals Wutto of OTC-toernooien zijn op de TTVN website of NTTB 
Midden website te vinden. Voor meer informatie zijn of ik te bereiken (contactinfo op 
ttvn site). 
 

Datum  Evenement Plaats 

Di 23 februari   Basisschool kampioenschappen VTV 

Vr 26 februari Ladder competitie jeugd TTVN Waterlelie 

Zo 13 maart A-Ranglijsttoernooi  Den Haag 

Zo 13 maart Mini-meerkampen D-cadetten VTV 

Zo 20 maart Open Akris Tafeltennis 
Kampioenschappen 

Nijmegen 

Zo 20 maart Open Montfoortse 
kampioenschappen 

ttv De Schans 

 

Sportmassage 
 
 
Mariska van Loon, oud-lid van 
TTVN, is bijna een afgestudeerd 
fysiotherapeute. In het weekend 
werkt zij als een sportmasseuse in 
Nieuwegein en omstreken. Zij heeft 
haar eigen bedrijfje en je kan bij 
haar terecht voor sportmassage, 
bandageren en tapen (voor 
enkelverzwikkingen of beschadigde 
gewrichten) en eerste hulp bij 
sportongevallen. Ze kan werken 
aan huis en heeft een eigen 
draagbare massagetafel en stoel en 
andere benodigdheden. 
Mariska kan ook ondersteuning, 
verzorging en massages aanbieden 
bij sportevenementen anders dan 
die van tafeltennis. Als iemand 
behoefte heeft aan haar diensten, 
kun je haar bereiken op  
www.mariskavanloon.nl of mailen 
naar 
mariskasportmassage@gmail.nl  
 
 

 

Colofon 
Februari 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 17:45-19:00 en 19:00-20:30 
jeugd 

  Vr  18:00-20:00 jeugd 
Vr  20:00-22:00 18+ 
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