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Seizoen 2020 – 2021 ligt achter ons en dat was er wel een die niet te vaak hoeft voor te komen. In
september begonnen we nog het seizoen met best veel vertrouwen maar tot meer dan 4 a 5
wedstrijden kwam het seizoen helaas niet. De 2 golf gevolgd door de 3 golf gooide heel veel roet in
het najaar‐ en voorjaars seizoen.
e

e

Extra zuur op sportief gebied was dat ons jeugdteam geen kans had om op het hoogste niveau te
acteren. Hopelijk gaat dit in september gebeuren maar het blijft toch wat koffiedik kijken voor wat
betreft het komend seizoen.
Ondertussen hebben we wel onze verenigingsruimte opgeknapt en zullen de spullen binnenkort
geleverd gaan worden waarna wij er met z’n allen weer een tijd tegen aan kunnen.
Gelukkig kunnen wij in de zomer nog lekker door tafeltennissen. De trainingen van Joël zullen even
door vakantie worden stopgezet, de donderdag trainingen van Wim blijven wel doorgaan.
In september zal de competitie weer hervat gaan worden, de teamindeling zal verderop in het
clubblad terug te vinden zijn.
Laten wij hopen op een gezond 2021 – 2022!
Fijne vakantie allemaal.
Tot de volgende editie
Menno van der Wal

3

Organogram TTC Gorkum

Voorzitter
M. v.d. Wal
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mcvdwal@hotmail.com

Secretaris + PR-commissie
K. v.d. Wal
06-20306719
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Penningmeester
C. v.d. Akker
06-83700734
penningmeester@ttcgorkum.
nl

Voorzitter jeugdcommissie
E. Willemstein
06-51590722
erwillemstein@errent.nl

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

Website / Social Media:
Beheer: P. v.d. Brom
Senioren: M. en K. v.d. Wal
Jeugd: J en J.W. Scheurwater

Wedstrijdsecretaris Jeugd
R. Jansen
06-20565288
roelof@gastpunt.nl

Algemeen bestuurslid
P. v.d. Brom
06-54363701
pvandenbrom@gmail.com

Clubblad
S. de Jong
clubblad.topspin@gmail.com

Jeugdcommissie:
J.W. Scheurwater, 06-20843418
P. Hoogewerf, 06-82128807
M. Jakubowski, 06-23438669
R. Jansen, 06-20565288
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Bowlen met start competitie:
Met betrekking tot de huidige onzekerheden leek het bestuur het geen goed idee om met
een grote groep te gaan bowlen. Dit zullen wij een andere keer gaan inplannen
Start seizoen:
Voor wat betreft de start van het nieuwe seizoen is het nu zo dat wij gedurende de hele
zomer blijven spelen. In september zal de competitie gaan beginnen, vermoedelijk in week
37.
SponsorKliks:
Graag speciale aandacht voor onze link via Sponsorkliks op onze site. Meer dan de moeite
waard om zo onze vereniging te steunen. Zie verdere informatie op blz. 11 in dit clubblad.
Competitie 2021-2022:
De indeling is gemaakt, ten tijde dat de indeling wordt bekend gemaakt zal dit worden
bekend gemaakt door Paul.
Volgende uitgifte:
De volgende uitgifte zal in december zijn, mijn verzoek is om nieuwe informatie uiterlijk begin
december toe te sturen. Dit kan naar clubblad.topspin@gmail.com
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 ontplooit worden, tafels worden gekocht en de contributie zo laag mogelijk
worden gehouden. Zelfs voor slechts €50,- bent u al een vriend van de club en steunt u onze
vereniging.
Website:
Onze website is te benaderen via: www.ttcgorkum.nl
We zijn ook via facebook, Instagram en twitter te bereiken. Like ons allen.

Barbezetting
Aangezien de sporthal hopelijk straks weer open is moet er ook voor barbezetting worden
gezorgd. Daarvoor hebben wij een roulerend systeem van leden en vrijwilligers. In onze
sfeervolle kantine is het zodoende mogelijk om tijdens en na de diverse activiteiten,
trainingen en wedstrijden een kop koffie, een glaasje fris of een biertje te drinken.
Mocht je onverhoopt een keer verhinderd zijn, dan graag zelf met iemand ruilen.
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Maandag

18.00 - 20.00

Dr. Hiemstralaan

Training jeugd

Maandag

20.00 – 22.00

Dr. Hiemstralaan

Training senioren

Woensdag

20.00 - 23.00

Dr. Hiemstralaan

Competitie senioren*

Donderdag

15.30 - 17.00

Dr. Hiemstralaan

55+ Tafeltennis

Vrijdag

15.00 - 19.30

Dr. Hiemstralaan

Trainingen jeugd

Vrijdag

19.30 - 00.30

Dr. Hiemstralaan

Competitie senioren*

Zaterdag

09.00 - 12.00

Dr. Hiemstralaan

Competitie jeugd

Zaterdag

13.00 – 16.00

Dr. Hiemstralaan

Competitie jeugd Landelijk

*Er kan vrij getraind worden op de competitie avonden als er geen competitie gespeeld
wordt.
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Teamindeling najaar 2021 Jeugd regulier:
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Teamindeling najaar 2021 Senioren Regulier:

Teamindeling najaar 2021 Senioren Duo:
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Mijn naam: Paul van den Brom
Sinds wanneer tafeltennis je: In 1978 ben ik lid geworden van TTV Hoogvliet. Chris
Toenders heeft daar ook gespeeld.
Heb je nog andere sporten gedaan of doe je dat nog: Op de middelbare school heb ik Go
gespeeld en meegedaan aan schoolkampioenschappen.
In welk jaar ben je lid geworden van TTC Gorkum: Ik ben in 1996 verhuisd naar
Gorinchem en toen lid geworden.
Mijn favoriete slag: Running forehand van achteruit.
Noem een hoogtepunt uit je tafeltennistijd: 1) Toen ik net lid was van TTC Gorkum voor
de clubkampioenschappen winnen van Jan Mulder en op games doorgaan naar de volgende
ronde. 2) In de derde klasse invallen en een wedstrijd met 3-2 in games winnen.
Tegenstander vond dat mijn rating te laag was, dat vond ik zelf ook.
Noem een dieptepunt uit je tafeltennistijd: 1) Kampioen worden bij de jeugd door van de
nummer 2 in de poule te winnen en er dan het volgend seizoen achter komen dat de
nummer 2 ook is gepromoveerd; zij hadden namelijk die hogere klasse gewoon
aangevraagd. 2) In de derde klasse invallen en een wedstrijd verliezen van iemand die geen
vingers heeft. Het batje werd met klittenband vast getaped, ook linkshandig.
Mijn favoriete muziek: Eigenlijk van alles: disco, Italo, Country, Rock, foute uur. Wat
voorbeelden: Norah Jones – Sunrise Herbert Grönemeyer - Halt mich Skunk Anansie - Weak
Keane - Can't Stop Now Jackson Browne – Stay The Rolling Stones - Honky Tonk Women
Donna Summer- Hot Stuff The Black Crowes – Remedy AJR – Weak Ken Laszlo – Tonight
Clint Black - Killin' Time Kensington - Sorry
Heb je verder nog hobby’s: o.a. Bordspellen, coachen van jeugdteams, verzamelen,
boeken lezen, History channel kijken
Waar heb je een hekel aan: Slecht licht bij een tafeltenniswedstrijd.
Wat mis je nog in het clubblad: Actie foto’s, muziek
Wat ik nog even kwijt wil: De bar is weer open.
Ik geef de pen door aan: Mijn veel jongere tweelingbroer Maarten Mans
Maarten, zou jij de bovenstaande vragen willen beantwoorden? Je kan het sturen naar:
clubblad.topspin@gmail.com.
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INTERNATIONAL SUMMER CAMPS 2021
Beste tafeltennissers,
Deze zomer organiseert Jochem de Hoop trainingskampen in Schiedam. Ook senioren
kunnen dit jaar mee doen! In tegenstelling tot wat op de site staat is het voor alle leeftijden.
De trainingskampen zijn voor alle niveaus (van beginner tot eredivisie spelers) en de
trainingen worden verzorgd door (inter)nationale top trainers. Er wordt twee a drie keer per
dag getraind. Daarnaast worden er drie maaltijden per dag verzorgd. De trainingskampen
zijn van 2 augustus t/m 20 augustus (drie losse weken van maandag tot vrijdag). Het is voor
senioren ook mogelijk om losse dagen mee te doen!
Bij vragen kan je mij persoonlijk een berichtje sturen.
Voor de leden die het clubblad per e-mail hebben ontvangen, kan je hieronder op de link
klikken voor verdere informatie en opgave:
https://tt4you.nl/agenda/international-summer-camps-2021/
De kampweken zijn:
week 1: 2 augustus 2021 – 6 augustus 2021
week 2: 9 augustus 2021 – 13 augustus 2021
week 3: 16 augustus 2021 – 20 augustus 2021
Je kunt 1 of meerdere weken meedoen. Tevens is 1 of meerdere dagen ook mogelijk.
De kosten per dag is € 50,00. Er hebben zich al meerdere mensen opgegeven.
Mvg,
Joël
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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
4% commissie.
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.
Top 8 winkels van TTC Gorkum:
1. Booking.com; 3-4% van de boeking
2. TerStal 8% commissie per order
3. Bol.com; 1,5 t/m 4% per bestelling
4. Staatsloterij; Van € 0,25 tot € 28,93 commissie
5. CoolBlue; 1 – 10% commissie
6. Mediamarkt; 1,5% commissie
7. Expedia; 5% hotels, 4% autohuur
8. Ziggo; € 15,00 of € 20,00 commissie per afname
Tip 3:
- Coop; 5% commissie
- Plus; € 1,00 commissie
- Thuisbezorgd.nl; 4% commissie
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Slotavond TTC Gorkum 16-07-2021
Op de slotavond van onze tafeltennisclub was er een zeer mooie opkomst van 40 mensen.
Zowel jeugd als senioren genoten van een mooie dag in de tuin van Ernst.
Alles was weer top geregeld, de jeugd kon lekker zwemmen, de senioren konden lekker wat
bijpraten. Alles met hele fijne weersomstandigheden.
Alles onder het genot van een heerlijke barbecue.
Ernst & Ria, wederom enorm bedankt voor de gastvrijheid.
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Nederlands kampioen Laurens Tromer op bezoek bij TTC Gorkum !!
Vrijdag 18 juni kreeg TTC Gorkum bijzonder bezoek : Laurens Tromer.
Terwijl alle deelnemers al waren begonnen aan de reguliere vrijdagtraining met Jochem en
Ben, stond er ineens een bijzondere gast in de zaal : Laurens Tromer.
Laurens is 2-voudig Nederlands kampioen en 3-voudig Masters winnaar. Toen hij herkend
werd, gaf dat natuurlijk de nodige hilariteit, wat gebeurt hier nu?? Toen Laurens vroeg of hij
met Jeugdteam 1 kon inspelen en daarna Jonne eens flink onderhanden mocht nemen, was
de verrassing compleet. Wat zij natuurlijk niet wisten was, dat dit een verrassing was voor de
18e verjaardag van Jonne. Dat was een tijdje terug al gepland maar moest toen uitgesteld
worden vanwege de coronaperikelen. Nu we weer mochten trainen, kon dit plan opnieuw
worden uitgevoerd. Ondertussen was Jonne niet alleen 18 geworden, maar had hij ook zijn
rijbewijs en VWO-diploma gehaald! Dus hoogste tijd voor een verrassingstraining! Laurens
heeft eerst een rondje ingespeeld met Deen, Bjarne en Matthias en daarna moest Jonne aan
de bak. Het ging er flink aan toe want Laurens en Jonne moesten beide hun natte shirts
wisselen. Het was een zeer geslaagde training waarin Jonne de nodige tips van Laurens
heeft gekregen om zijn spel te verbeteren.
Veel succes Team 1 komend seizoen in Landelijk A!!
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Werkzaamheden Kantine
Zoals jullie weten en wellicht wel al gezien hebben, zijn wij de kantine aan het opknappen en
zal dit voorzien worden van de nodige nieuwe spullen. In het begin van het jaar is er door
Wim Breur en assistent Tijs de hele kantine opnieuw voorzien van een nieuwe laag verf.
Dit is na heel wat uurtjes keurig afgerond en daarna zijn er een aantal wanden voorzien van
een bekleding en zal de kantine later gevuld worden nieuwe stoelen en overige meubels.
Dit was een fijne periode om het te doen want we konden geen gebruik maken van de
faciliteiten, vandaar dat wij er nu voor gekozen hadden om het aan te pakken.
Als het goed is kunnen wij hier in het nieuwe seizoen optimaal van genieten.
Nogmaals bedankt Wim, Tijs en Ernst voor jullie inzet tijdens deze periode.
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Doe mee aan de NOC*NSF Nationale Sportweek in september
De NOC*NSF Nationale Sportweek komt eraan! Het feest barst los van 17 tot en met 26
september 2021! Tijdens de Nationale Sportweek willen we zoveel mogelijk mensen
helpen de weg (terug) naar de sportclub te vinden. Dat gaat onder andere gebeuren in
de 5 host cities: Alphen aan den Rijn, Coevorden, Eindhoven, Lelystad en Nieuwegein.
Natuurlijk kan iedere gemeente in Nederland meedoen met de Nationale Sportweek. Grijp de
Nationale Sportweek aan om jouw lokale sport- en beweegaanbod in de schijnwerpers te
zetten en zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.
Schrijf je nu in voor de Nationale Sportweek 2021, dan doe jij officieel mee en houden wij je
op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de NOC*NSF Nationale Sportweek. Daarnaast
ontvang je begin september de NOC*NSF Nationale Sportweek toolkit, met daarin
inspirerende voorbeelden en bruikbare content die jij kan inzetten voor de Nationale
Sportweek 2021.
Doe mee als sportclub!
Wat kun je doen?
Meedoen kan op talloze manieren. Misschien wil je op jouw club tijdens de NOC*NSF
Nationale Sportweek een open dag organiseren of wellicht denk je aan clinic of een toernooi
speciaal voor beginners. En vergeet niet dat er in het algemeen sowieso activiteiten worden
georganiseerd in jouw gemeente dus wie weet kun je aanhaken bij een initiatief.
Organiseer sportactiviteit(en) volgens de richtlijnen
Hebben jullie leuke ideeën voor sportactiviteiten? Voer ze uit tijdens de NOC*NSF Nationale
Sportweek! Des te meer geluid, des te meer succes. Uiteraard wel op basis van de geldende
richtlijnen, wees creatief!
Er zijn tal van mooie buitenlocaties in de omgeving, of mogelijkheden om te sporten op
anderhalve meter afstand. Alleen gezamenlijk kunnen we laten zien dat iedereen kan
genieten van sporten en bewegen. Vergeet niet altijd het sportbedrijf op de hoogte te stellen
van georganiseerde activiteiten. Zij kunnen vaak ook nog extra ondersteuning bieden, of
wellicht de sportbond. Wij hebben namelijk de sportbonden gevraagd of zij hun clubs in het
zonnetje willen zetten tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek.
Bekijk meer informatie op de website van NOC*NSF.
Sport doet iets met je
Het thema van de Nationale Sportweek is dit jaar wederom ‘sport doet iets met je’. Richard
Kaper, manager sportparticipatie bij NOC*NSF: “Tijdens de Nationale Sportweek dagen we
iedereen uit om te ontdekken wat sport met je doet. Omdat Nederland als gevolg van de
coronacrisis sportief tot stilstand kwam, is het dit jaar extra belangrijk om te laten zien hoe
leuk het is om te sporten en om te ervaren hoe toegankelijk sportclubs eigenlijk voor
iedereen zijn. In september kan en mag hopelijk alles weer, ook voor de sport. Tijdens de
Nationale Sportweek willen we zoveel mogelijk mensen helpen de weg (terug) naar de
sportclub te vinden.”
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OTC Toernooien (mannen 40+/vrouwen 35+) onder voorbehoud:
29 augustus: TTV Midstars Middelstum Accommodatie: Coendersweg 15 A, 9991 CC
Middelstum, tel: 085-8779660 **Inschrijven bij: Peter Streurman, tel: 06-53775212, e-mail
otc-toernooi@midstars.nl
12 september: ttv GISPEN, Culemborg Accommodatie: Sporthal aan de Pinksterbloem, tel:
0345-514117 Inschrijven bij: Mario Lenting, tel: 0347-370773,06-51096556, e-mail:
corrine.mario@gmail.com
19 september: ttv Scyedam, Schiedam Accommodatie: Dr. Kuyperlaan 4, Schiedam, tel:
010-4730101 Inschrijven bij: Dick Vos, tel:010-4702067, e-mail: treesdick_7@hotmail.com
26 september: TTV Buitenpost Accommodatie: TTV Buitenpost, Marconistraat 1-A 9285
WG Buitenpost Inschrijven bij Rolf van Essen tel: 06 42546978 e-mail:
rolf.essen@gmail.com
3 oktober: Het Markiezaat, Bergen op Zoom Accommodatie, Sportpark Staakberg,
Staakberg 4C, 4613 BL Bergen op Zoom, tel: 0164-260149 Inschrijven bij: Hanny
Rosenboom, tel: 0165-511117, e-mail: jrosenboom@ziggo.nl Geen zwarte zolen in de zaal
17 oktober: ttv SHOT, Soest Accommodatie: Willaertstraat 49c, 3766CP in Soest
Inschrijven bij: Martin Briët, tel: 035-6035595, e-mail: martin.briet@shot.nl2
31 oktober: ttv Emmeloord Accommodatie: van Diggelenstraat 11, Emmeloord, tel: 0641569170 Inschrijven bij: Ab Kooijman, tel: 0527-616007, e-mail: abkooyman@hetnet.nl
14 november: ttv SLAGVAARDIG, Rheden Accommodatie: direct langs de snelweg A348
aan de IJsselsingel 3, Rheden, tel: 026 - 495 41 56 Inschrijven bij: Wil ten Bras, tel: 0264951618, e-mail: w.bras4@upcmail.nl
21 november: ttv UTTC, Utrecht Accommodatie: Duurstedelaan 14A, 3525 AR Utrecht
(Hoograven) Inschrijven bij: Ton van Ginkel, tel: 06-51371292, e-mail: ton@uttc.nl
28 november: ttv Irene Tilburg Accommodatie: Insulindestraat 3A, 5013 BA Tilburg, tel:
013-5451100 Inschrijven bij: Raymond Batten, tel: 06-17517627, e-mail: rbatten@ziggo.nl
5 december: ttv Hilversum Accommodatie: Vaartweg 52 (achter gymnasium), Hilversum,
tel: 035-6233388 Inschrijven bij Wim Oud, tel. 06-57706365, e-mail wim_oud@planet.nl
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Toernooien Jeugd (onder voorbehoud)
19 September 2021 NJM afdelingsronden West (sluitingsdatum 4 september)
03 Oktober 2021 NJM afdelingsronden West
10 Oktober 2021 NJM afdelingsronden West
23 Oktober 2021 ELAR tafeltennistoernooi (Inschrijfgeld 5,-- en sluitingsdatum 20 oktober)

Toernooien Senioren (onder voorbehoud)
23 Oktober 2021 ELAR Meerkerk (Inschrijfgeld 5,-- en sluitingsdatum 20 oktober)
06 November 2021 Tavenu toernooi Numansdorp
07 November 2021 Katwijks Open (Inschrijfgeld 10,- en sluitingsdatum 5 november)
19 December 2021 DHC (Inschrijfgeld 7,50 en sluitingsdatum 10 december)
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Spelregelbewijs Tafeltennis MASTERZ

Attentie Jeugdleden: Haal je spelregelbewijs via Tafeltennis Masterz
Eerder is al aangekondigd dat vanaf 1 juli 2020 het spelregelbewijs een vereiste is voor
competitie spelende jeugdleden van 13 t/m 17 jaar. Per 1 oktober 2019 kan iedereen in de
leeftijdscategorie 13 tot en met 17 jaar* zijn spelregelbewijs behalen
via www.tafeltennismasterz.nl. Wel is het handig dat je eerst even oefent voordat je het
bewijs probeert te halen, want het lijkt makkelijker dan je denkt. Dat kan allemaal op de
website.
Volg het onderstaande stappenplan:
1. Ga naar www.tafeltennismasterz.nl
2. Ga naar ‘Login voor je bewijs
3. Voer je bondsnummer in
4. Klik op [Wachtwoord (opnieuw) instellen]
5. Je ontvangt een mail met een bevestigingslink op het e-mailadres zoals geregistreerd in
NAS**
6. Klik op de link
7. Vervolgens wordt gevraagd om een wachtwoord
8. Vul het wachtwoord twee keer in en bevestig
9. Je kunt inloggen met je bondsnummer en wachtwoord
* Senioren die het spelregelbewijs willen halen (graag!) kunnen een mail met hun
bondsnummer sturen aan opleidingen@tafeltennis.nl. Als je bondsnummer is ingevoerd in
het systeem krijg je een bevestiging en loopt de procedure zoals hierboven.
** Je ontvangt de mail op het mailadres dat in het NTTB Administratie Systeem geregistreerd
staat. Niets ontvangen? Check eerst nog even je spam box. Zit de mail daar niet in vraag
dan aan de ledenadministrateur van je vereniging om het juiste e-mailadres in de
administratie te zetten.
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1. Je verslagen, foto’s, nieuwtjes, wist-u-datjes, tips, enz. naar clubblad.topspin@gmail.com
kan sturen?
2. De volgende inleverdatum voor de stukjes uiterlijk 8 december is?
3. We aangemeld zijn bij SponsorKliks?
4. SponsorKliks al meer dan 1600 euro heeft opgeleverd?
5. Iedereen de club kan sponsoren zonder dat dat iets extra’s kost?
6. Ook niet-leden dat kunnen doen?
7. We in de zomervakantie mogen blijven trainen?
8. Paul op een trainingsavond op appeltaart gaat trakteren?
9. Maarten regelmatig voor muziek zorgt tijdens de training?
10. Het heel gezellig was op de slotavond bij Ernst?
11. De 55+ groep gezellig door blijft trainen?
12. Wim Breur er veel plezier in heeft?
13. Wim in de zomervakantie gewoon door blijft trainen?

Prijsvraag
Pak je camera er maar vast bij want het is tijd om deel te nemen aan een prijsvraag. Richt jij
je lens op het juiste doelwit dan kun je daar nog wel eens verrassend een leuke prijs mee
winnen! Stel je lens vast scherp en maak je allermooiste vakantiefoto. Je kan je allermooiste
vakantiefoto sturen naar: clubblad.topspin@gmail.com en wie weet win jij wel de tegoedbon
ter waarde van 10,50 te besteden aan de bar bij TTC Gorkum. Veel plezier en succes!
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