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Voorzitterspraatje 
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Voorzitterspraatje 
 

 
De zomer staat letterlijk voor de deur met een week vol zomerse temperaturen. Sommigen 
zijn al op weg naar hun vakantiebestemming, anderen bijna en sommigen genieten van hun 
eigen huisje. 
 
Het seizoen was bijna in mineur afgesloten maar door toedoen van Jan-Willem Scheurwater 
kan ons 1e jeugdteam landelijk B gaan spelen. Bijna was dit niet gelukt wat raar is als je 
kampioen wordt in de Landelijk C, schijnbaar is tafteltennis nog gekker dan we al dachten. 
De NTTB heeft toch ingezien dat dit niet kan, en gaf ons toch de landelijke B-plek die we 
verdienden. Voor de 2e keer in de historie wordt deze klasse bij onze vereniging gespeeld. 
Super mannen, we zijn benieuwd volgend seizoen. 
 
De jeugd gaat goed met vaak ook een ruime opkomst op de toernooien, ga zo door allemaal. 
Qua senioren valt er ook e.e.a. te melden. Team 1 was er niet niet in geslaagd om kampioen 
te worden, scheelde al met al 2 punten met de kampioen. In elke andere 1e klasse poule was 
het punten aantal van 69 ruimschoots genoeg geweest voor de bloemen maar helaas. Team 
2 wist het kampioenschap wel binnen te halen (met 63 punten) zodat we qua team nummers 
gaan wisselen.  
 
Team 1 heeft het wel aangevraagd om in de hoofdklasse mee te mogen draaien, dat zou wel 
voor het eerst in de historie zijn dat er 2 teams hoofdklasse spelen. Afwachten dus.   
 
Op het gebied van ons tenue kan ik een ieder zeggen dat het er goed uitziet voor komend 
seizoen.  Als alles loopt zo als gepland spelen we komend seizoen in een nieuw tenue. We 
houden een ieder op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 
 
Als laatste wil ik Ernst & Ria bedanken voor hun gastvrijheid tijdens de afsluitende barbecue 
van dit seizoen. Was zeer geslaagd voor zowel jong als oud.  
 
Tot in augustus weer. 
Ps → we mogen week 35 de zaal in, vers van de pers -- > wel gebruik van maken en niet 
stiekem naar de zomerfeesten gaan dan…. 
 

 
Tot de volgende editie 

Menno van der Wal 
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Organogram TTC Gorkum 
 
 

Voorzitter Penningmeester 
 

Secretaris  
 

Algemeen bestuurslid 
 

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

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

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 
V. Phaff 
0183-821335 /  
06-18464771 
v.phaff@hotmail.nl 
 

 

 
Contributie leden* 
Senioren:       € 115 
Junioren:       €   98 
Wlp/pup/asp: €   82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Secretaris JC: 
M. Ras 
0183-664215 
06-21568386 
mathijsras@ 
hotmail.com 
 
J.W. Scheurwater 
06-20843418 
vB. de Hoop 
06-55026439 
 
V. Phaff 
0183-821335 
06-43845997 
 
P. Hoogewerf 
06-82128807 
 
M. Jakubowski 
06-23438669 
 

 

 

 
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 - jeugd 

 

 

 

 

 

 

 
 

 *vanaf  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 25 euro. Dit tenue wordt dan van jezelf. 
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Belangrijke mededelingen 
 

 
Opening seizoen: 
Op vrijdag 06 september zullen we het seizoen gaan openen met een avondje bowlen voor 
iedereen vanaf 15 jaar. Dit zal van 20:00 tot 22:00 uur zijn, daarna zal er nog een 
gelegenheid zijn om bij ons op de vereniging een drankje te doen. We hopen dat iedereen er 
bij kan zijn. De eigen bijdrage hiervoor is € 5,- 
 
Opening zaal: 
Vanwege het feit dat de competitie al snel zal aanvangen was er een verzoek gelegd bij de 
gemeente om vanaf 26 augustus de zaal in te kunnen. Dat kan voor zowel de jeugd als 
senioren. Tijden zijn gelijk als normaal. Maak er maar zoveel mogelijk gebruik van. 
 
September sportmaand: 
De gemeente zal wederom met alle binnensporten een gemeenschappelijke dag houden om 
de september sportmaand af te sluiten. Dit zal op zondag 13 oktober zijn van 13:00 tot 
17:00. Leuk voor een ieder om hierbij aanwezig te zijn. We zoeken nog mensen die hierbij 
aanwezig kunnen zijn. Ze kunnen zich melden bij Menno van der Wal 
 
Volgende uitgifte: 
De volgende uitgifte zal in december zijn, mijn verzoek is om nieuwe informatie uiterlijk begin 
december toe te sturen. Dit kan naar mathijsras@hotmail.com  
 
Sponsoring : 
Let op !!! Graag zoveel mogelijk web aankopen doen via de site. Via de link Sponsorkliks 
kom je bij alle grote webwinkels. Het is vrij gemakkelijk en jullie steunen op deze manier 
onze vereniging. Momenteel hebben we hierdoor al bijna € 1.000,- voor de club kunnen 
ophalen. 
 
Website:      
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 - 17:30 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 

 

 

 

 
 



 
 

7 
 

Eindstand voorjaarscompetitie 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.  
 
Reguliere competitie: 
 

 1e klasse - Poule D        

 Taveba 3       10 - 71  

 Gorkum 1       10 - 69  

 Tavenu 1       10 - 58  

 Kwiek 1       10 - 41  

 NS Rotterdam 1       10 - 32  

 DOING 2       10 - 29  

  

 1e klasse - Poule E        

 Gorkum 2       10 - 63  

 Vriendenschaar 5       10 - 59  

 De Treffers (M) 1       10 - 57  

 Papendrecht 2       10 - 47  

 Taverzo 4       10 - 45  

 TOG 1       10 - 29  

  

 2e klasse - Poule E        

 Tavenu 2       10 - 72  

 Dordrecht 1       10 - 55  

 HTTV-070 5       10 - 50  

 Gorkum 3       10 - 49  

 SVN 1       10 - 47  

 Salamanders 5       10 - 27  

 

5e klasse - Poule E        

 Gorkum 5       10 - 64  

 Tavernie 4       10 - 61  

 MTTV 2       10 - 51  

 VCS 2       10 - 44  

 TaLaNi 4       10 - 43  

 MTTV 3       10 - 37  

 
 

      

http://www.nttb.nl/west
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Duo competie: 
 

 2e klasse - Poule B        

 Taveri 2       10 - 41  

 Sliedrecht Sprt 2       10 - 30  

 Drivers 2       10 - 23  

 Tavenu 1       10 - 22  

 Dordrecht 5       10 - 21  

 Gorkum 1       10 - 13  

  

 3e klasse - Poule C        

 Kwiek 2       8 - 25  

 Shot '65 2       8 - 22  

 Alexandria '66 8       8 - 20  

 Dordrecht 6       8 - 19  

 Gorkum 2       8 - 14  

  

 4e klasse - Poule P        

 TTVA 4       10 - 36  

 DFC 1       10 - 29  

 Serve 71 2       10 - 23  

 Dordrecht 7       10 - 21  

 Gorkum 3       10 - 21  

 Tavernie 3       10 - 20  

  

 5e klasse - Poule B        

 Nileta 2       10 - 33  

 TTVA 7       10 - 31  

 Serve 71 3       10 - 31  

 Merwestad 5       10 - 20  

 DFC 3       10 - 20  

 Gorkum 4       10 - 15  

  

 7e klasse - Poule C        

 TTVA 8       10 - 42  

 HTV 3       10 - 34  

 NTTC 7       10 - 30  

 Serve 71 5       10 - 16  

 Gorkum 5       10 - 15  

 DFC 5       10 - 13  
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Persoonlijke resultaten: 
 
Reguliere competitie: 
1e klasse - Poule D 
 Bondsnr    Naam      Team         G     W    Perc.  
 4054467    M. Mans (Maarten)       Gorkum 1         15    13      87%  
 3752957    C. Baldé (Colin)       Gorkum 1         15    12      80%  
 2005593    M.C. van der Wal (Menno)     Gorkum 1         18    14      78%  
 3601237    A.W.T. Langeveld (Laurens)  Gorkum 1         24    15      63%  
 4106662    J. Poels (Jonne)       Gorkum 1         18    10      56%  
 
1e klasse - Poule E 
 Bondsnr    Naam       Team        G     W    Perc.  
 2260559    M. Matla (Marcel)     Gorkum 2         15    12      80%  
 2011065    K.W. van der Wal (Koert)    Gorkum 2         24    15      63%  
 3435555    W. van der Ham (Wilco)    Gorkum 2         21    13      62%  
 4032287    E. Stefanica (Emilian)    Gorkum 2         15     7      47%  
 
2e klasse - Poule E 
 Bondsnr    Naam      Team          G     W    Perc.  
 3344665    V. de Gelder (Vincent)   Gorkum 3         23    21      91%  
 2994768    W. Breur (Wim)     Gorkum 3         29    11      38%  
 3111258    E. Baerveldt (Erik)    Gorkum 3         29     6      21% 
 
5e klasse - Poule E 
 Bondsnr    Naam      Team          G     W    Perc.  
 0471447    E.R. Willemstein (Ernst)   Gorkum 5         12    11      92%  
 3431975    M.J. Ras (Mathijs)     Gorkum 5         21    17      81%  
 3577551    P.A. Hoogerwerf (Peter)   Gorkum 5         30    20      67%  
 3972777    M. Jakubowski (Maciej)   Gorkum 5         18    12      67%  
 4106654    W. Phaff (Wessel)    Gorkum 5          9     0       0% 
 
 
Duo competitie: 
2e klasse - Poule B 
 Bondsnr    Naam      Team          G     W    Perc.  
 2924496    N. van der Pennen (Nochan)Gorkum 1         12     5      42%  
 3097412    E. Rijkse (Edwin)     Gorkum 1         12     3      25%  
 3435652    J. van Popta (Jaap)     Gorkum 1         14     2      14%  
  
 
3e klasse - Poule C 
 Bondsnr    Naam      Team         G     W    Perc.  
 1779212    C. 't Lam (Cors)      Gorkum 2         14     9      64%  
 3643849    J. de Hoog (Jan)     Gorkum 2         16     4      25%  
  
 
4e klasse - Poule P 
 Bondsnr    Naam      Team         G     W    Perc.  
 4118685    J. Scheurwater (Joel)    Gorkum 3         12     7      58%  
 3049702    P.J.J. van den Brom (Paul)    Gorkum 3         12     5      42%  
 4178944    C. van den Akker (Corne)    Gorkum 3         16     5      31%  
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5e klasse - Poule B 
 Bondsnr    Naam     Team        G    W    Perc.  
 3378745    S. de Jong (Saskia)    Gorkum 4          6     2      33%  
 4204892    N. Martens (Natali)    Gorkum 4         18     4      22%  
 2716217    E. Noorlander (Ed)    DFC 3         18     3      17%  
  
 
7e klasse - Poule C 
 Bondsnr    Naam     Team        G    W    Perc.  
 4196594    R. Feddema (Rienk)   Gorkum 5          6     4      67%  
 3702813    M. van der Hulst- 

den Boesterd (Myrna) Gorkum 5         10     5      50%  
 4196578    W. de Geest (Wim)    Gorkum 5         20     4      20%  
 4225254    W. Feddes (Wim)    Gorkum 5          4     0       0% 
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Eindstand voorjaarscompetitie 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.  
 
 

Landelijk C - Poule A        

 Gorkum 1       10 - 65  

 Tanaka 1       10 - 62  

 HBC 1       10 - 48  

 TOGB 2       10 - 47  

 Amsterdam 2       10 - 44  

 TIOS '51 1       10 - 34  

 
 

 Promotieklasse - Poule B        

 Smash (M) 1       10 - 70  

 Gorkum 2       10 - 69  

 Papendrecht 1       10 - 43  

 Scyedam 1       10 - 42  

 VVV 1       10 - 39  

 Taverzo 3       10 - 37  

 
 
 Pupillen B - Poule A  

      

 Gorkum 3       8 - 71  

 Rijnsoever 9       8 - 61  

 Sliedrecht Sprt 2       8 - 33  

 Taverzo 9       8 - 26  

 Taveba 6       8 -  9  

 
  

http://www.nttb.nl/west
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Persoonlijke resultaten: 
 
Landelijk C - Poule A 
 Bondsnr    Naam       Team         G     W    Perc.  
 4106662    J. Poels (Jonne)       Gorkum 1         21    20    95%  
 4167870    D.J. Rombouts (Deen)      Gorkum 1         21    16      76%  
 4125064    H. van Es (Hidde)       Gorkum 1         12     6      50%  
 4198067    M. Scheurwater (Mathias)     Gorkum 1         18     8       44%  
 3994753    J. Kha (Julian)       Gorkum 1         18     8      44% 
 
 
Promotieklasse - Poule B 
Bondsnr    Naam      Team          G     W   Perc.  
 4184092    B. van den Haselkamp (Bjarne)   Gorkum 2         24    19   79%  
 4143193    M. Eegdeman (Mick)    Gorkum 2         18    14   78%  
 4151510    G. Farah (Gadder)      Gorkum 2         27    19     70%  
 4014433    C. Chen (Colin)      Gorkum 2         21    10    48%  
  
 
Pupillen B - Poule A 
 Bondsnr    Naam       Team          G     W   Perc.  
 4199908    J.C. Schoneveld (Jochem)     Gorkum 3         15    15      100%  
 4198041    E. Kha (Evelyn)      Gorkum 3         15    15      100%  
 4167765    S. Ottelander (Sander)     Gorkum 3         15    15      100%  
 4220880    J. Baks (Jesse)      Gorkum 3         12    11        92%  
 4209038    R. Pelle (Rinske)     Gorkum 3         15     7         47% 
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Teamindeling senioren najaar 2019 
 
 

Reguliere competitie: 
 

 
 

 

 

 
 
Duo competitie: 
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Teamindeling jeugd najaar 2019 

 
 
Hieronder volgt de teamindeling voor het komende competitie seizoen: 

 
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. 
 
Tot nu toe heeft het de vereniging zo’n € 1000,- opgeleverd in 2018! Een mooi extraatje dus 
wat we weer kunnen gebruiken voor de vereniging! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur 

 

 

http://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/SponsorKliks.png
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Open Havendag 2019 
 
 

Ook dit jaar was TTC Gorkum weer vertegenwoordigd op de Open Havendag, op zaterdag 
25 mei. Een fenomeen in Gorinchem en wijde omgeving. Tussen 10.00 en 17.00 uur kon 
iedereen terecht in de stad met vele leuke kraampjes, activiteiten en demonstraties van o.a. 

Brandweer tot paling roken en 
de diverse sportclubs die op het 
grote grasveld bij Buiten de 
Waterpoort hun kraampjes 
hadden ingericht.  
 
Zo ook TTC Gorkum, waar we 
als vereniging naast een kraam 
ook twee zeer goed en 
doorlopend druk bezochte 
tafeltennistafels hadden 
opgesteld. Iedereen die dat 
wilde, kon een balletje komen 
slaan en oefenen. Verreweg de 
meeste mensen hadden het wel 
eens op de camping gedaan en 
hadden het dan ook over 
“pingpongen”. Die term werd rap 

gecorrigeerd door onze TTC jeugd, die in groten getale aanwezig was om te ondersteunen 
en de dag in goede banen te leiden. Dit door meerdere demonstratie wedstrijden te geven, 
een balletje te slaan met de bezoekers, single, dubbel of in rond-de tafel-vorm!  
 
Een aantal leden kwam ook nog even kijken, erg leuk! De belangstelling was groot: de hele 
dag door waren de twee tafels bezet, Erg leuk om zo veel enthousiaste mensen te zien en 
lekker sportief bezig te zijn! Het weer werkte ook mee, het was droog, wat fris maar dat 
mocht de pret niet 
drukken!! We hebben een 
aantal mensen die 
aangaven zeker te komen 
kijken, dus wie weet!  
Zeker voor herhaling 
vatbaar!  
 
Alle helpers bedankt: 
Jonne, Menno, Koert, 
Mathijs, Peter. En Ernst 
voor alle organisatie en 
transport van de 
materialen. 
 
Al met al een geslaagde 
dag!   
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Jeugdclubkampioenschappen 2019 
 
 

Zaterdag 18 mei waren er de clubkampioenschappen 2019 voor de jeugd. 15 jeugdspelers 
deden mee. Team 1 en 2 speelden in klasse A in 2 poules. Team 3 en de beginnende 
spelers in klasse B in een poule van 6. De 6 spelers zorgden voor mooie wedstrijden.  
Greg die nog geen competitie speelt, speelde een mooie wedstrijd tegen Jesse. In de halve 

finale moest Sander tegen Evelyne. Sander won, 
speelde goed, eerder in de poule wist Evelyne nog 
van hem te winnen. In de andere halve finale 
verloor Jochem in een vijfsetter van Kevin. Sander 
en Kevin gingen op voor de finale: een mooie 
wedstrijd die door Kevin werd gewonnen. Sander 
werd 
tweede 
en 
Evelyne 
derde. 
Jochem 
4e, 

Jesse 5e en Greg 6e. Altijd weer spannend om 
als club en teamgenoten tegen elkaar te spelen! 
Het waren mooie wedstrijden en ze speelden 
fanatiek en met plezier! 
De spanning was er ook bij de beide poules in 
Klasse A. Jonne wilde de wisselbeker die hij sinds vorig jaar in bezit heeft graag houden 
maar moest in de poule het afleggen tegen Bjarne die de hele dag erg goed speelde. Bjarne 

werd in poule A 1e en Matthias in poule B. De 
laatste in beide poules, Gadder en Collin, moesten 
nu een knock-out wedstrijd spelen: Colin won met 
11-9 in de vijfde. Colin was sowiso in vorm en 
maakte het zijn tegenstanders moeilijk. 
 
Alle wedstrijden in de poule waren spannend en 
leverden onverwachte winnaars en verliezers op. 
In de kwartfinale werd er gewonnen door Mick, 
Jonne, Hidde en Matthias. De halve finales door 
Mick en Jonne. Matthias veroverde de derde prijs 
door van Hidde met 3-1 te winnen. 
Toen de finale: dit was een mooi spektakel. Mick 

speelde heel de dag al goed en won de eerste set met 11-2 van Jonne. Uiteindelijk werd het 
een vijfsetter: Jonne won met 11-7! Hij houd de 
wisselbeker als clubkampioen, Mick werd 
tweede, Matthias derde, Hidde vierde, 
5-8 Julian, Deen, Bjarne, Collin. Gadder werd 
9e. 
De prijswinnaars kregen hun beker.Ook kregen 
team 1 en 3 nog een beker voor de competitie 
winst van het afgelopen seizoen. Ernst heeft 
deze dag voor de catering gezorgd: dat was top! 
Peter had een podium gemaakt wat ook super 
was, beide hartelijk dank. Een geslaagde dag 
met ook veel kijkplezier voor de ouders die 
kwamen kijken. 

http://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/C4DAFA86-5907-4E1B-943D-38A2E15092BA.jpeg
http://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/C8E88A5C-E0DA-48BC-9640-7A31FCC7B6D7.jpeg
http://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/7F727E5C-C972-4F97-91D3-AC939ADBD6AE.jpeg
http://ttcgorkum.nl/wp-content/uploads/870E9C83-1542-4490-B85B-5A1A60738CE3.jpeg
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Jeugdkalender najaar en winter  2019 
 

 

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 26 augustus! De eerste training op vrijdag 
vindt plaats op 30 augustus. 
 

• Start competitie: 
Deze zal eerder starten! Houd de site en de berichten van de wedstrijdsecretaris in de 
gaten. 
 

• Opening seizoen: 
Op vrijdag 06 september zullen we het seizoen gaan openen met een avondje bowlen 
voor iedereen vanaf 15 jaar. Dit zal van 20:00 tot 22:00 uur zijn, daarna zal er nog een 
gelegenheid zijn om bij ons op de vereniging een drankje te doen. We hopen dat 
iedereen er bij kan zijn. De eigen bijdrage hiervoor is € 5,- 

 

• September sportmaand: 
De gemeente zal wederom met alle binnensporten een gemeenschappelijke dag houden 
om de september sportmaand af te sluiten. Dit zal op zondag 13 oktober zijn van 13:00 
tot 17:00. Leuk voor een ieder om hierbij aanwezig te zijn. We zoeken nog mensen die 
hierbij aanwezig kunnen zijn. Ze kunnen zich melden bij Menno van der Wal 
 

• Pepernotentoernooi:  
Dit jaarlijkse festijn zal plaatsvinden op vrijdag 6 december! Noteer vast in je agenda. 
Aanvang: 18:30 uur, inloop 18:15 uur. De laatste trainingen vervallen dus die avond! 

 
 

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

 
Mathijs Ras - jeugdcommissie 

  

mailto:mathijsras@hotmail.com
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Slotavond 2019 
 

Vrijdag 12 juli was de jaarlijkse slotavond 
weer, dit keer niet op de club maar bij 
Maison du Willemstein: bij Ernst en Ria 
thuis! Ernst was pas donderdagmiddag 
van vakantie uit Frankrijk teruggekomen 
dus nog een beetje brak.  

Koert en Ernst hadden de meeste zaken 
geregeld, en met wat hulp vooraf en 
nadien werd het een hele beste avond. 
Het was nog even afwachten of het weer 

ook zou meewerken, want de hele week 
werd prachtig weer opgegeven behalve 
vrijdag…donderdagmiddag werd de 
knoop doorgehakt en hoefde plan B - 
uitwijken naar de club - niet. Ernst had 
met de hulp van wederom Biesbosch 
Adventures (u herinnert zich misschien 
de mosselavond voor de sponsoren in 
december nog?) de avond perfect 
voorbereid. Koert en Menno hadden zich 
over drank ontfermd, dus dat was ook dik 
in orde.  

Koert stond als een echte 
penningmeester de registratie bij te 
werken en gelijk cash de betalingen te 
innen, zodat ook de boekhouding op 
orde was. Uiteindelijk waren er zo’n 
kleine 50 man, jeugd, senioren en 
familie die mee aten. 

Jonne werd en passant nog even 
extra gehuldigd als clubkampioen met 
de wisselbeker die nu opnieuw, 
voorzien van zijn naam, een jaar lang 

een plaats krijgt op de spreekwoordelijke schoorsteenmantel bij de familie Poels thuis! Nog 
een keer Jonne en je 
mg hem definitief 
houden!De jeugd 
vermaakte zich prima in 
het zwembad, er werd 
ge I-pongd en de hele 
avond was een grote 
TOP avond!!! 

Ernst, Ria super veel 
dank namens de hele 
club voor jullie 
gastvrijheid, en het ter 
beschikking stellen van 
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jullie tuin en huis! Ernst, Ria, Biesbosch Adventures en bestuur: heel veel dank voor de 
organisatie!! Bij deze een foto- impressie van de avond:  
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Wist u dat???.... 
 

 
1. we aangemeld zijn bij SponsorKliks? 
2. SponsorKliks al meer dan 1000 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 jeugd erg goed draait? 
7. Team 1 en 3 kampioen zijn geworden (zie ook vorige Topspin)? 
8. Team 1 gelukkig een landelijk-B indeling heeft gekregen? 
9. Dit vooral te danken is aan het goede lobbywerk van Jan-Willem Scheurwater? 
10. De senioren ook lekker gaan? 
11. Team 2 en 5 kampioen zijn geworden?  
12. we een prijs hebben gewonnen omdat we de grootste procentuele ledengroei hebben 

laten zien? 
13. we nu rond de 82 leden zitten? 
14. dat echt lang geleden is? 
15. we behoorlijke trainingsbeesten hebben onder de leden?  
16. die zelfs komen trainen als het echt al warm is? 
17. de laatste training op woensdag 17 juli ook gewoon volle bak was met 8 man? 
18. dit een unicum is en normaliter al vanaf half mei niet meer voorkomt? 
19. zelfs onze Maciej “Polska” Jakubowski er weer was (in het blauw)? ☺ 
20. hij wel moeite had met het spel van Natali? 
21. we van de laatste training foto’s hebben gemaakt? 
22. we die u niet willen onthouden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. dit het weer was voor deze editie? 
24. we iedereen een hele fijne vakantie wensen en tot eind augustus!! 
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