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Voorzitterspraatje 
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Voorzitterspraatje 
 

 

Met het pepernoten toernooi net achter de rug is het tijd om het najaar seizoen te evalueren.  
Op het sportieve vlak zou dit wel eens het mooiste seizoen kunnen zijn uit de geschiedenis 
van TTC Gorkum. Bij zowel de jeugd als bij de senioren zijn er huzarenstukjes geleverd. Bij 
de jeugd werd er voor het eerst landelijk B gespeeld. Op de laatste dag werd er een plek in 
de play-off afgedwongen wat een super prestatie is. Hiermee kunnen we gelijk een lange 
neus opzetten richting de NTTB die ons in eerste instantie geen plek wilde geven. Hier bleef 
het niet bij, ook team 2 leverde een mooie prestatie. Zij werden kampioen in de promotie 
klasse, de NTTB vond het toch nodig om een extra play-off wedstrijd in het leven te roepen 
(hebben ze iets tegen Gorkum of zo??) maar deze werd glansrijk gewonnen. Volgend 
seizoen dus 2 landelijke teams: landelijk B en landelijk C! Uniek! 
 
Ook team 4 bij de jeugd leverde een geweldige prestatie. Voor het eerst werd er door Marco, 
Jesse, Greg & Elin competitie gespeeld en werden gelijk kampioen!! Super prestaties dus bij 
de jeugd, ga zo door. 
 
Ook bij de senioren gebeurt er iets wat in de 45 jarige historie van de club nog niet was 
voorgekomen. Team 1 speelde hoofdklasse en moest bij de eerste 4 eindigen om niet te 
degraderen. Dit i.v.m. het feit dat er minder landelijke klassen gaan komen en dus meer 
teams in de hoofd- en 1e klasse komen. In de laatste wedstrijd presteerde team 1 het om 
maar met 4-6 te verliezen tegen koploper Shot’65. Hierdoor kwamen ze in punten gelijk met 
Taveba. Onderling hadden ze 5-5 gespeeld, in games was het 21-21 → toen dus het aantal 
punten.. Dit was in het voordeel van Gorkum zodat wij met 2 teams in de hoofdklasse zullen 
gaan acteren. Iets wat nog niet eerder was voorgekomen.  
Naast het kampioenschap van team 2 werd ook duo 4 met René, Eline en Paul kampioen. 
Prachtige prestatie!! 
 
Blijven er dan ook nog wel andere zaken over om te bespreken? Ja wel een paar. De eerste 
stappen zijn gezet om een doek aan de gymzaal te krijgen. De haken zitten er al in, doek 
komt en dan kan iedereen in Gorkum zien dat we daar tafeltennissen. Project heeft lang 
geduurd, maar met lange adem kan je ook een eind komen. 
 
Rest mij jullie verder een fijne kerst en een goed uiteinde te wensen.  
 
Op 3 januari is er een nieuwjaarsborrel, op 6 januari kunnen we weer tafeltennissen. Tot dan!  
 
 
Tot de volgende editie 

Menno van der Wal 
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Organogram TTC Gorkum 
 
 

Voorzitter Penningmeester  
(tot 01-01-2020) 

 

Secretaris  

 

Algemeen 
bestuurslid 

 
M v.d. Wal 
06-52622091 
mcvdwal@hotmail.com 

R. Klein 
0183-660301 
06-42758616 
ra.klein@ziggo.nl 
 
vv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. v.d. Wal 
0183-640495 
06-20306719           
kwvdwal@ 
hotmail.com 

Paul v.d.Brom 
06-54363701 
pvandenbrom@ 
gmail.com 
 

 
Wedstrijdsecretaris 
senioren 
P. v.d. Brom 
06-54363701 
pvandenbrom@gmail.com 
 

 

 
Wedstrijdsecretaris 
junioren 
Per 01-01-2020: 
Roelof Jansen 
roelofjansen@gastpunt.nl 
06-20565288 

 

 

 
Penningmeester 
(vanaf 01-01-2020) 
Corné van de Akker 
cavandeakker@ 
hetnet.nl 
06-83700734 
 
 
Contributie leden* 
Senioren:       € 115 
Junioren:       €   98 
Wlp/pup/asp: €   82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeugdcommissie 
Voorzitter JC: 
E. Willemstein  
0183-670650 
06-51590722 
erwillemstein@ 
errent.nl 
 

M. Ras (secr.) 
0183-664215 
06-21568386 
mathijsras@ 
hotmail.com 
 
J.W. Scheurwater 
06-20843418 
 
B. de Hoop 
06-55026439 
 
P. Hoogewerf 
06-82128807 
 
M. Jakubowski 
06-23438669 
 

Per 01-01-2020: 
Roelof Jansen 
roelofjansen@ 
gastpunt.nl 
06-20565288 
 
 

 

 

 
PR-commissie 
K. v.d. Wal 
0183-640495 
06-20306719 
             
 
 
 
Clubblad 
M. Ras 
mathijsras@ 
hotmail.com 
 

 

 
Website/social 
media 
R.Klein - beheer 
M.v.d.Wal - senioren 
K.v.d.Wal - senioren 
M.Ras,  
Joël en Jan-Willem 
Scheurwater- jeugd 

 

 

 

 

 

*Prijzen 2019.  Bij deelname competitie komt hierbij de bijdrage aan de NTTB (resp. 52 euro voor de senioren en 34 euro voor de jeugd).   

                Bij competitie is een clubtenue verplicht om in te spelen. Dit bestaat uit een rood clubshirt en zwarte clubbroek. Kosten: senioren 30 euro, jeugd      

jeugd 2    25 euro. Dit tenue wordt dan van jezelf. 

 

 

mailto:ra.klein@ziggo.nl
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Belangrijke mededelingen 
 

 

 
Opening seizoen: 
Op maandag 06 januari is de zaal weer op de reguliere dagen en tijden geopend om te 
trainen en vrij te spelen! De jeugd is zoals normaal eerst aan de beurt van 18:00 - 20:00 uur, 
daarna de senioren. 
 
Nieuwjaarsreceptie: 
Op vrijdag 03 januari zal er een nieuwjaarsreceptie zijn bij ons op de vereniging. Hierbij wil 
het bestuur proosten op een nieuw jaar met alle leden. Aanvang is 20:00 uur bij ons op de 
vereniging. 
 
Het bestuur 
 
SponsorKliks: 
Graag speciale aandacht voor onze link via Sponsorkliks op onze site. Meer dan de moeite 
waard om zo onze vereniging te steunen. Let op !!! Via de link Sponsorkliks kom je bij alle 
grote webwinkels. Het is vrij gemakkelijk en jullie steunen op deze manier onze vereniging. 
Voor vragen of hulp: Paul van den Brom, Koert van der Wal.  
 
Competitie voorjaar 2020: 
Waarschijnlijk starten we in week 4 met de competitie, definitieve indeling volgt zo snel 
mogelijk. Let op! Wij zullen een nieuwe app gaan krijgen, tt-app zal komen te vervallen. 
Definitieve info volgt snel. 
 
Volgende uitgifte: 
De volgende uitgifte zal in april zijn, mijn verzoek is om nieuwe informatie uiterlijk begin april 
toe te sturen. Dit kan naar mathijsras@hotmail.com  
 
De Redactie 
 
Sponsoring: 
Via eerder verzonden verzoeken hebben we jullie gevraagd om mee te denken aan 
sponsoring. Tot op heden valt het tegen. Het belang is niet gering. Hierdoor kunnen nieuwe 
activiteiten ontplooid worden, tafels worden gekocht en de contributie zo laag mogelijk 
worden gehouden.  
 
Website en social media:      
Onze website is te benaderen via: www.ttcgorkum.nl 
 
We zijn ook via Instagram, Facebook en Twitter te bereiken. Like ons allen: 
 
Instagram: www.instagram.com/ttcgorkum/ 
 
Facebook: https://www.facebook.com/ttcgorkum/   
 
Twitter: https://twitter.com/ttcgorkum 
 
  
 
 
  

mailto:mathijsras@hotmail.com
http://www.ttcgorkum.nl/
http://www.instagram.com/ttcgorkum/
https://www.facebook.com/ttcgorkum/
https://twitter.com/ttcgorkum
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De openingstijden 
 

De openingstijden van TTC Gorkum zijn als volgt: 

maandag 18.00 - 19.00 Dr. Hiemstralaan Jeugdtraining (instroom) 

maandag 19.00 - 20.00 Dr. Hiemstralaan Jeugdtraining (competitiespelers) 

maandag 20.00 - 22.00 Dr. Hiemstralaan Seniorentraining op 4 tafels  

maandag 20.00 - 22.00 Dr. Hiemstralaan Senioren vrije training 

woensdag 20.00 - 23.30 Dr. Hiemstralaan Senioren competitie 

woensdag 20.00 - 22.00 Dr. Hiemstralaan 
Senioren vrije training (indien geen 
competitieweek) 

donderdag 15:30 - 17:00 Dr. Hiemstralaan Tafeltennis voor ouderen  

vrijdag 15.30 - 16.30 Dr. Hiemstralaan Jeugdtraining (instroom) 

vrijdag 16.30 - 17.30 Dr. Hiemstralaan Jeugdtraining (instroom) 

vrijdag 17.30 - 18.30 Dr. Hiemstralaan Jeugdtraining (competitiespelers) 

vrijdag 18.30 - 19.30 Dr. Hiemstralaan Jeugdtraining (competitiespelers) 

vrijdag 20.00 - 23.30 Dr. Hiemstralaan Senioren competitie 

vrijdag 20.00 - 22.00 Dr. Hiemstralaan 
Senioren vrij spelen (indien geen 
competitieweek) 

zaterdag 10.00 - 15.00 Dr. Hiemstralaan Jeugdcompetitie 
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Eindstand najaarscompetitie 2019 senioren 
 

 
Hierna volgt een overzicht van de standen en persoonlijke resultaten. Voor de laatste 
informatie, zie de site van de NTTB: www.nttb.nl/west of de TTapp.  
 

 
 
 
  

http://www.nttb.nl/west
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Persoonlijke resultaten: 
Najaarscompetitie 2019 - Senioren reguliere competitie 
 
Hoofdklasse - Poule B 
--------------------------------------------------------------------------------- 
2011065  K.W. van der Wal (Koert)           Gorkum 1                    8   5   63% 
3435555  W. van der Ham (Wilco)             Gorkum 1                    8   4   50% 
3344665  V. de Gelder (Vincent)             Gorkum 1                  11   5   45% 
2260559  M. Matla (Marcel)                  Gorkum 1                  12   4   33% 
4032287  E. Stefanica (Emilian)             Gorkum 1                    6   2   33% 
 
Hoofdklasse - Poule B1 
--------------------------------------------------------------------------------- 
2011065  K.W. van der Wal (Koert)           Gorkum 1                    6   2   33% 
3435555  W. van der Ham (Wilco)               Gorkum 1                    6   1   17% 
3344665  V. de Gelder (Vincent)             Gorkum 1                    3   0     0% 
2260559  M. Matla (Marcel)                  Gorkum 1                    3   0     0% 
1e klasse - Poule A 
--------------------------------------------------------------------------------- 
3752957  C. Baldé (Colin)                   Gorkum 2                  12  12  100% 
4054467  M. Mans (Maarten)                 Gorkum 2                  15  13    87% 
2005593  M.C. van der Wal (Menno)           Gorkum 2                  15  11    73% 
4106662  J. Poels (Jonne)                   Gorkum 2                  18  11    61% 
3601237  A.W.T. Langeveld (Laurens)        Gorkum 2                   12   7    58% 
 
4e klasse - Poule H 
--------------------------------------------------------------------------------- 
3049702  P.J.J. van den Brom (Paul)         Gorkum 3                    9   4   44% 
4178944  C. van den Akker (Corne)           Gorkum 3                  12   5   42% 
0471447  E.R. Willemstein (Ernst)           Gorkum 3                  15   5   33% 
4225343  T. Scholsberg (Tjark)              Gorkum 3                    6   2   33% 
3431975  M.J. Ras (Mathijs)                Gorkum 3                  27   5   19% 
3972777  M. Jakubowski (Maciej)             Gorkum 3                  18   2   11% 
 
Najaarscompetitie 2019 - Duo competitie 
2e klasse - Poule B 
--------------------------------------------------------------------------------- 
3344665  V. de Gelder (Vincent)             Gorkum 1                    2    2 100% 
2994768  W. Breur (Wim)                     Gorkum 1                  20  12   60% 
3111258  E. Baerveldt (Erik)                Gorkum 1                  18   6   33% 
 
3e klasse - Poule K 
--------------------------------------------------------------------------------- 
3435652  J. van Popta (Jaap)                Gorkum 2                  12  10   83% 
3097412  E. Rijkse (Edwin)                  Gorkum 2                  10    8   80% 
2924496  N. van der Pennen (Nochan)        Gorkum 2                  16    7   44% 
 
3e klasse - Poule J 
--------------------------------------------------------------------------------- 
1417894  C.M.A. Toenders (Chris)            Gorkum 3                  16   9   56% 
1779212  C. 't Lam (Cors)                   Gorkum 3                    8   4   50% 
2176750  P. Franssen (Pascalle)             Gorkum 3                    6   3   50% 
3643849  J. de Hoog (Jan)                   Gorkum 3                    8   1   13% 
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5e klasse - Poule D 
--------------------------------------------------------------------------------- 
4236239  R. Koorevaar (Renee)               Gorkum 4                  12  11   92% 
3049702  P.J.J. van den Brom (Paul)         Gorkum 4                  18  13   72% 
4236247  E. Gommers (Eline)                 Gorkum 4                  10    3   30% 
 
5e klasse - Poule N 
--------------------------------------------------------------------------------- 
4204892  N. Martens (Natali)                Gorkum 5                  18   5   28% 
3378745  S. de Jong (Saskia)                Gorkum 5                  15   4   27% 
4225709  T. de  Jong  (Tilly)               Gorkum 5                    6   1   17% 
 
7e klasse - Poule C 
--------------------------------------------------------------------------------- 
4252853  N. Anderberg (Niklas)              Gorkum 6                  12  11  92% 
3702813  M. van der Hulst-den Boesterd     Gorkum 6                    8   4   50% 
4196578  W. de Geest  (Wim)                 Gorkum 6                  10   4   40% 
4225254  W. Feddes (Wim)                   Gorkum 6                    2   0     0% 
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Eindstand najaarscompetitie 2019 jeugd  
 
 

Hierna volgt een overzicht van de standen en persoonlijke resultaten. Voor de laatste 
informatie, zie de site van de NTTB: www.nttb.nl/west of de TTapp.  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

http://www.nttb.nl/west
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Persoonlijke resultaten: 
 
Najaarscompetitie 2019 - Landelijk Jeugd 
 
Landelijk B - Poule B 
--------------------------------------------------------------------------------- 
4198067  M. Scheurwater (Mathias)           Gorkum 1                  12   9   75% 
4106662  J. Poels (Jonne)                   Gorkum 1                  12   8   67% 
3994753  J. Kha (Julian)                     Gorkum 1                  12   3   25% 
4125064  H. van Es (Hidde)                  Gorkum 1                    6   0     0% 
 
 
Landelijk B - Land B Gr B play off 
--------------------------------------------------------------------------------- 
4167870  D.J. Rombouts (Deen)               Gorkum 1                   6   4   67% 
4106662  J. Poels (Jonne)                  Gorkum 1                   3   2   67% 
3994753  J. Kha (Julian)                    Gorkum 1                   6   2   33% 
4198067  M. Scheurwater (Mathias)         Gorkum 1                   3   1   33% 
4125064  H. van Es (Hidde)                  Gorkum 1                   6   1   17% 
 
 
Promotieklasse - Poule A 
--------------------------------------------------------------------------------- 
4184092  B. van den Haselkamp (Bjarne)   Gorkum 2                  29  26   90% 
4151510  G. Farah (Gadder)                  Gorkum 2                  26  20   77% 
4014433  C. Chen (Colin)                   Gorkum 2                  26  16   62% 
4143193  M. Eegdeman (Mick)                 Gorkum 2                    3    1   33% 
 
3e klasse - Poule A 
--------------------------------------------------------------------------------- 
4198041  E. Kha (Evelyn)                    Gorkum 3                  26  18   69% 
4199908  J.C. Schoneveld (Jochem)         Gorkum 3                  26  12   46% 
4167765  S. Ottelander (Sander)             Gorkum 3                  20    7   35% 
 
Pupillen B - Poule A 
--------------------------------------------------------------------------------- 
4253126  M. van der Wal (MARCO)            Gorkum 4                  24  24  100% 
4220880  J. Baks (Jesse)                    Gorkum 4                  21  19    90% 
4225270  G. Jansen (Greg)                  Gorkum 4                  24  19    79% 
4225335  E. van Popta (Elin)                Gorkum 4                  21  10    48% 
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Teamindeling senioren voorjaar 2020 
 

 
Hieronder volgt de teamindeling voor het komende competitie seizoen. Let op, het is de 
aangevraagde indeling, dus nog niet definitief: 

 
Reguliere competitie: 

 
 
Duo competitie: 
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Bij Team 5 is Tjark Scholsberg nog toegevoegd als reserve i.p.v. Peter Hoogewerf.  
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Teamindeling jeugd voorjaar 2020 
 

 
Hieronder volgt de teamindeling voor het komende competitie seizoen. Let op, het is de 
aangevraagde indeling, dus nog niet definitief: 

 
Team 1: 

 
Team 2: 

 
Team 3: 

Team 4: 
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SponsorKliks 

 

 

 

Beste Leden, 
 
onze vereniging is aangesloten bij SponsorKliks. Dit betreft een tool waarbij wij als leden de 
vereniging gratis kunnen gaan sponsoren. Hoe gaat dit nu in zijn werk? 
Via de website www.ttcgorkum.nl kan je bij het kopje Sponsors kiezen voor SponsorKliks. 
 
Wanneer je op het icoontje van SponsorKliks drukt, kom je in een nieuw scherm. Op het 
nieuwe scherm kan je nadien een keuze maken bij welke website je wat wilt gaan bestellen. 
Van elke bestelling ontvangt de vereniging een % commissie. Het maakt voor degene die de 
bestelling doet in prijs niet uit of hij dat rechtstreeks doet of via deze weg. 
 
Voorbeeld: Je hebt zin in een pizza. Je gaat naar de website van Thuisbezorgd en bestelt 
een pizza bij Domino’s voor € 10. Nu kan je via de website van de vereniging via de button 
SponsorKliks ook bij Thuisbezorgd uitkomen. De desbetreffende pizza kost je nog steeds € 
10 maar via SponsorKliks ontvangt de vereniging extra inkomsten. Bij Thuisbezorgd is dat € 
1 per bestelling. 
 
Op deze manier genereer je als lid extra inkomsten voor de vereniging zonder dat je daar 
zelf extra veel moeite voor hoeft te doen. Een mooie win-win situatie. 
 
NB! Geef het ook door aan familie en kennissen. 
 
Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij Koert en Paul. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
 
 
Top 8 winkels van TTC Gorkum: 
 
Booking.com  Bijenkorf.nl  Bol.com  Ah.nl 
Expedia.nl  CoolBlue.nl  MediaMarkt.nl  terStal.nl 

 

http://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/SponsorKliks.png
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Kampioenen! 
 
 

Duo team 4 heeft uit handen van Menno bloemen ontvangen voor het kampioenschap! 
Ze hebben de competitie afgerond met 34 punten, het was nog even spannend of DFC niet 
toch kampioen zou worden maar uiteindelijk won ons duo team!  
 

Paul, René en Eline van harte! Op naar de 4e 
klasse! 

 
Ook seniorenteam 2 is al eerder, half 
november, kampioen geworden! Op naar de 
hoofdklasse mannen! Van harte Menno, 
Laurens, Maarten en Jonne! 

 
Alsof dat nog niet genoeg is, zijn ook de jeugdteams 4 en 2 kampioen geworden! Team 4 
speelde tegen Rijnsoever en wonnen deze wedstrijd met 10-0. Soms wel spannend 
wedstrijden die met 11-9 in de vijfde set gewonnen werden. Marco, Elin, Greg en Jesse, jullie  

 
hebben het top gedaan bij de pupillen C. Team 2 speelt in de promotieklasse en was ook 

voor de laatste wedstrijd al 
kampioen: met 10-0 wonnen 
ze van Scylla. Team 2 heeft 
een sterk seizoen gespeeld 
met Gadder, Bjarne en 
Collin. Vorig seizoen wisten 
ze net geen eerste te 
worden maar nu ruim. 
 
Gefeliciteerd allemaal en 
wat een topprestaties!!! 

 
 

https://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/F95DAB60-33D3-4F36-A646-4227766608E2.jpeg
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Pepernotentoernooi 2019 
 
 
Vrijdag 06 december vond tussen 18.30 – 20.30 uur het jaarlijkse Pepernotentoernooi weer 
plaats. 33(!) enthousiaste deelnemers gingen in dubbelpartijen met elkaar de sportieve strijd 
aan: jeugdleden, ouders, broertjes, zusjes, 
vriendjes, vriendinnetjes.  
 
Erg leuk! Elke ronde werden de deelnemers 
random gekozen om in duo’s te spelen. Er 
speelden steeds 24 deelnemers dubbelpartijen 
op de 6 grote tafels en daarnaast nog eens 4 
spelers op de I Pong tafel, die Jan-Willem 
meegenomen had. Dat vergde echter wel wat 
behendigheid, aangezien de ballen heel snel 
over de tafel vliegen. 
 

De speelrondes duurden ongeveer 10 
minuten en elke partij die gewonnen werd, 
leverde 2 punten op en verlies 1 punt. Elke 
ronde zaten er gemiddeld 5 mensen aan de 
kant. Door Joel werd wel enigszins rekening 
gehouden met de speelsterkte zodat er 
geen hele sterke spelers tegenover minder 
goede spelers stonden en het niveau 
ongeveer vergelijkbaar was. 
 
Na 5 speelrondes werd er een halve finale 

gespeeld, verdeeld tussen de sterke en minde sterke spelers. De sterke spelers gingen een 
strijd aan om de nummers 1 en 2 en de andere 
spelers om nummer 3 en 4.  
Bij de sterke spelers waren dat: Jonne, Gadder, 
Matthias en Hidde die een best-of-three 
speelden.  
 
In een spannende strijd verloor Jonne echter 
van Gadder en Hidde van Matthias.  
Hierdoor kwam Gadder in de finale tegenover 
Matthias te staan. 
 

De andere halve finale bestond uit een best-
of-three van Sander tegen Jesse. Sander 
won uiteindelijk met 11-5 en 11-7, waardoor 
hij 3e werd en Jesse dus 4e. 
 
Toen was het tijd voor de finale! Matthias en 
Gadder hadden er zin in! Er werd een best-
of-three gespeeld tussen de twee titanen! Dit 
leverde hele mooie games op!  
 
 

 
 

https://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/2627EE05-F951-4E1F-9D74-E9D75E1CA8DD.jpeg
https://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/IMG_20191206_195447.jpg
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Onder toeziend oog van ongeveer alle 
andere deelnemers en toeschouwers 
verloor  
Matthias de eerste game met 7-11, maar 
herpakte zich en zo won Matthias 
uiteindelijk de 2e en 3e game met 11-8 
van Gadder! Hierdoor mag in navolging 
van Gadder vorig jaar, Matthias zich een 
jaar lang de Pepernotenkoning / 
kampioen noemen! 
 

Eindstand dus: Matthias 1, Gadder 2, Sander 
3 en Jesse nr. 4.  
De prijsuitreiking vond plaats in de kantine en 
uiteraard bestonden de prijzen uit zakken 
pepernoten en kreeg iedereen een 
chocoladeletter mee. Een erg geslaagde 
avond! 
 
Daarnaast werden teams 2 en 4 gehuldigd, 
die beide kampioen zijn geworden! Joel en 
Mathijs werden bedankt voor de organisatie 
en rond 21.00 uur ging iedereen huiswaarts. 
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Jeugdkalender najaar  2019 en voorjaar 2020 
 

 

Beste jeugdleden, 
 

Om jullie op de hoogte te houden van de geplande activiteiten hierbij weer de jeugdkalender. 
Mochten jullie nog vragen, opmerkingen of kopij hebben voor de jeugdkalender en/of de 
Topspin, dan is die altijd welkom! Die kun je mailen naar: mathijsras@hotmail.com. Bij deze 
de komende evenementen, waarvoor je je op bovengenoemd mailadres kunt opgeven. Zie 
ook de mailing die jullie hebben gehad via de mail! Hierbij de evenementen: 
 

• Start trainingen: 
Dit is in de laatste week augustus op maandag 6 januari! De eerste training op vrijdag 
vindt plaats op 10 januari. 
 

• Start competitie: 
Deze zal de 3e/4e week januari starten! Houd de site en de berichten van de 
wedstrijdsecretarissen in de gaten. 
 

• Toernooien: 
Via Jan-Willem Scheurwater worden alle jeugdleden benaderd die mee kunnen doen. 
 

• Jeugdclubkampioenschappen 2020: 
Deze zullen eind mei plaatsvinden. Nadere info volgt! 
 

• Open Havendag 2020: 
Zaterdag 16 mei 2020 van 10-17 uur. TTC Gorkum zal daar ook weer vertegenwoordigd 
zijn. Meer info tzt! 
 
 

 
 

Dit was het weer voor nu,  
 
Namens de jeugdcommissie TTC Gorkum, 
 

 
Mathijs Ras - jeugdcommissie 

  

mailto:mathijsras@hotmail.com
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Diverse toernooien 
 
 

NJM Almere 
Zondag 30 november was de kwartfinale van de 
jeugdmeerkampen in Almere. TTC Gorkum was goed 
vertegenwoordigt met 6 spelers. 
Jonne kwam uit bij de junioren. In een sterke poule wist hij 
knap drie wedstrijden te winnen. Helaas was dit net niet 
voldoende en ging hij op onderling resultaat uit het 

toernooi. 
Deen en Bjarne 
speelde beide bij de 
kadetten. Bjarne was 
als tweede geplaatst 
en maakte deze 
plaatsing ook waar 
door vier keer 
te winnen en 
alleen van de 
sterkste speler 
uit zijn poule te 
verliezen. 
 
Deen die als 
eerste 
geplaatst was 
in zijn poule won ook vier keer en verloor een wedstrijd 
met 11-9 in de vijfde. Hij eindigde wel gewoon als 
eerste. 
Matthias en 

Evelyne speelden beide bij de pupillen. Matthias die 
duidelijk favoriet was in zijn poule won al zijn 

wedstrijden en 
plaatste zich dus 
voor de halve 
finale.  
Evelyne was niet 
helemaal fit en 
verloor haar 
eerste drie wedstrijden allemaal net. De laatste twee 
won ze echter wel. Helaas was dat niet voldoende om 
door te gaan.  
 

Greg speelde bij de welpen. Hij was als reserve opgeroepen. Toch liet Greg zien mee te 
kunnen met het niveau door twee wedstrijden te winnnen. Helaas was dit niet genoeg om 
door te gaan.  
 
Er werd gecoacht door Ben en Joël. Ook was Jeroen Rombouts aanwezig om foto’s te 
maken van de spelers, dank hiervoor! Deen, Bjarne en Matthias zullen in februari de halve 
finale spelen, Succes! 
  

https://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/E9A29FBE-184B-4C78-8322-165AF4E6F316.jpeg
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Rating toernooi Rijsoever 
17 november hebben Jonne en Deen het rating-toernooi in Rijnsoever gespeeld, Jonne 
speelde in een erg sterke poule waar hij 
er nog knap 2 gewonnen heeft maar dat 

was helaas niet genoeg om door te gaan. Deen had 
een spannende poule waar hij de laatste wedstrijd op 
het nippertje met 3-1 wist te winnen waardoor hij zich 
met een 1e plek wist te kwalificeren voor de halve 
finale. Deze won hij 3-0 en moest in de finale weer 
tegen de zelfde tegenstander als in de poule en won 
deze opnieuw met 3-1. Een mooi prestatie!  
 
Jonne is tevens kampioen geworden bij het open 
Salamanders toernooi!! 
 
 
 

 
Elar toernooi Meerkerk 
Dit jaar deden er maar liefst 18 spelers van TTC Gorkum mee. Bij de senioren deden 

Maarten, Vincent, Erwin, Wilco, Corné, Ernst, Joël, 
Saskia, Tilly en Natalie mee. Ook jeugdspelers Jonne, 
Matthias en Julian speelde bij de senioren mee. 
Jochem, Sander, Evelyne, Kaely, en Greg speelde bij 
de jeugd. 
 
Na een geslaagde dag spelen wisten de volgende 
spelers een prijs te pakken: Matthias (1ste prijs senioren  

 
klasse vijf), Tilly (2e prijs 
senioren klasse 8), 
Evelyne (1ste prijs jeugd 
klasse 2) en Jochem (2e 
prijs jeugd klasse 2). 
 
Het was een geslaagd 
toernooi! 
 
 
  

https://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/C741BC91-0465-4FB2-953B-34184A38FAF0.jpeg
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NK-e 
Op het NK-d/e senioren deden namens TTC Gorkum Laurens, Wilco, Vincent en Jonne mee. 
Vincent, Wilco en Laurens speelde in de sterke d categorie. Laurens wist in zijn poule 1 
wedstrijd te winnen. Wilco en Vincent zaten in dezelfde poule. Vincent won het onderlinge 
duel verder wisten beide heren geen wedstrijden te winnen.  
 
Jonne speelde in de e categorie. Hij verloor zijn eerste wedstrijd maar begon daarna beter te 
spelen en verloor geen wedstrijden meer in zijn poule. Ook in het hoofdtoernooi liet hij zijn 
tegenstanders kansloos. Uiteindelijk wist hij de finale 3-2 te winnen wat betekende dat hij zijn 
d licentie heeft gehaald!  

Gefeliciteerd Jonne!  
  

Op de Open Zeeuwse deed Jonne mee namens TTC 
Gorkum. Op zaterdag deed hij mee met twee toernooien: 
een op leeftijd dus als junior, en een toernooi op sterkte. 
In het toernooi op sterkte werd hij knap 2e waar hij in de 
finale verloor van een Belg. Een mooie prijs, gefeliciteerd 
Jonne! In het toernooi op leeftijd trof hij als derde jaars 
Junior opnieuw dezelfde speler.  

 
Opnieuw was deze te sterk voor Jonne. Hij haalde de halve finale. Op zondag speelde hij 
mee met de Senioren klasse E en werd 2e in zijn poule.  
Jonne heeft zich van zijn beste kant laten zien. Daarbij kon hij nog mooi op de foto met 
Laurens Tromer! 
 
  

https://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/C5175F4E-4367-41D9-8B9F-0CABFE467C5F.jpeg
https://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/EDFDBACB-5C78-43AE-A836-1714F217A604.jpeg
https://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/6142B756-26A2-4203-952C-473D9826F202.jpeg
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September Sportmaand 
 
 
Zondagmiddag 13 oktober van 13.00 - 17.00 uur was TTC Gorkum aanwezig in de 
Oosterbliek samen met een aantal collega-sportverenigingen. Zo was er o.a. de basketbal, 
gym, korfbal en uiteraard TT Gorkum. We waren aanwezig met twee tafels, waar alle jeugd 
die dat wilde kon spelen. Nu werd de jeugd ook wel gestimuleerd door de stempelkaart, die 
ze vol moesten krijgen. Bij elke sport kreeg men een stempel en naderhand een leuk 
presentje. Ook kon je appels pakken, dus prima geregeld.  
 

Wij waren aanwezig met Marco v.d. Wal 
namens de jeugdleden en Koert, Wilco en 
Mathijs vanuit de senioren, bestuur en 
Jeugdcommissie. Het was gezellig druk, met 
continu aanloop bij de twee tafels. Ook 
hadden we support van Natali en Saskia, 
thanks!  
 
Een geslaagde middag! Allen bedankt voor 
de aanwezigheid! 
 

 

  

https://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/776E19FB-D469-406F-97B6-5AA149018336.jpeg
https://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/0C08A8AB-E179-41D0-8422-433A1D5A989E.jpeg
https://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/0D05BA1A-41AA-4A99-9F3A-70FB75181E25.jpeg
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Wist u dat???.... 
 

 
1. we aangemeld zijn bij SponsorKliks? 
2. SponsorKliks al meer dan 1500 euro heeft opgeleverd? 
3. iedereen de club kan sponsoren zonder dat dat iets extra’s kost? 
4. ook niet-leden dat kunnen doen? 
5. we dus ervan uitgaan dat iedereen meedoet? 
6. de Grote Clubaktie ook een leuk bedrag heeft opgeleverd van:  

 
 
 
 
 
 
 

Hiervan is 80% voor de club, dus € 529,92!! 
7. we iedereen willen bedanken die dit mogelijk gemaakt heeft? 
8. we hiermee o.a. de kantine gaan herinrichten? 
9. de jeugd erg goed draait? 
10. team 2 en 4 kampioen zijn geworden? 
11. teams 1 en 2 landelijk-B en landelijk-C gaan spelen? 
12. dit een unicum is in het bestaan van de club? 
13. de senioren ook zeer lekker gaan? 
14. team 2 regulier en 4 duo kampioen is geworden?  
15. we behoorlijke trainingsbeesten hebben onder de leden?  
16. Paul zo’n trainingsbeest is? 
17. hij soms 3 x per week traint? 
18. we een wisseling hebben in het bestuur? 
19. Ronald Klein het plek van Penningmeester verlaat? 
20. we hem als club erg willen bedanken voor alle jaren dat hij dit gedaan heeft? 
21. Corné van de Akker zijn taken overneemt per 1 januari? 
22. Victor Phaff stopt als jeugdwedstrijdsecretaris bij de Jeugdcommissie? 
23. dit ook per 1 januari is? 
24. we ook Victor hartelijk willen bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren? 
25. we ook per 1 januari een vervanger hebben voor Victor? 
26. dit Roelof Jansen is? 
27. hij de vader is van Greg? 
28. hij dus de nieuwe jeugdwedstrijdsecretaris is? 
29. dit het weer was voor deze editie? 
30. we iedereen hele fijne feestdagen wensen en tot 2020!! 
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