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Beste Kwiek leden,
Het gaat weer gebeuren en als u dit leest heeft u vast
al weer uw eerste competitieballen geslagen. Dit jaar
gaat de competitie voor de senioren weer vroeg van
start, de jeugd start op 28 januari.
We hebben drie leuke en ook goed bezochte
toernooien gehad. Allereerst het altijd gezellige
kersttoernooi met altijd prijs en ook een gezellige
sfeer waar de Kippiepan dit keer ook niet ontbrak.
Vervolgens een erg spannend clubkampioenschap
voor de B poule, hierin was een zinderende, maar
vooral ook erg mooie finale tussen Anita de Jong en
Marcel de Rooij waarin Anita uiteindelijk de winnares
werd. Als derde eindigde Robin Maas. Kortom de
jeugd komt er aan, pas maar op!
In de A poule ging de winst
wederom dit jaar naar
Maurice Kuijvenhoven, met
als tweede Ronald Verboon.
De derde plaats ging na een
spannende strijd tussen Kees
Vos en Wim van Wageningen
naar Wim.

Er is afgesproken dat bij de eerstvolgende
clubkampioenschappen de verdeling in de A en B
poule uit gegaan zal worden van de ranking van de
leden, dit is een verdeling die de sterkte beter
aangeeft, dan in welke competitieklasse iemand
speelt.
Uiteraard heeft u de resultaten van
clubkampioenschappen al gelezen op onze geheel
vernieuwde site, hier kunnen jullie alle actuele
informatie terug vinden. Ik ben er heel blij mee en ik
hoop jullie ook.
Op de algemene ledenraad vergadering van 12
oktober is de bestuurssamenstelling flink gewijzigd.
Het zal u niet verbazen dat de door ons voorgestelde
vervangers allemaal in het bestuur zijn gekozen. Anita
de Jong is benoemd als secretaris, Chris van der Poel is
voorzitter geworden van de barcommissie en Roy
Hornung zal zich o.a. bezig gaan houden met de taken
rondom werving en public relations.
Wij hebben de aftredende heren Dick Sol en Wim de
Wit voor al hun verdiensten voor de club als erelid
benoemd en ook van Arie Fokker hebben we op
passende wijze afscheid genomen als voorzitter van
de barcommissie.

Inmiddels hebben we de eerste vergadering in de
nieuwe samenstelling al gehad en het enthousiasme
droop er van af om ook weer nieuwe initiatieven te
gaan ontplooien.
Een van de ideeën die we gaan doorvoeren is het
digitaal betalen van uw barrekening (pinnen),
waarmee we hopen het kasgeld op korte termijn terug
te dringen en op de lange termijn volledig uit te
bannen. Verderop leest u hier nog meer over, maar
mijn verzoek aan u is om hieraan enthousiast uw
medewerking te verlenen om dit zo snel mogelijk tot
een succes te maken en daarmee het risico en de
gevaren van het kasgeld in ons clubgebouw te kunnen
terugdringen.
Tenslotte nog een oproep aan jullie om de vacature bij
het wedstrijdsecretariaat in te vullen, zoals jullie
weten is Rob Kappé naar Friesland vertrokken
waardoor Paul van der Hart er nu alleen voor staat om
de toernooien te organiseren en te (bege)leiden.
Geef je op bij Paul om (af en toe) je bijdrage te leveren
bij de organisatie van een toernooi.
Uiteraard wens ik jullie allemaal weer veel succes toe
in de competitie.
Sjaak Kuijf, uw voorzitter

Ingezonden bericht van Rob Kappé
Beste clubgenoten,
Met het zeer geslaagde kersttoernooi op vrijdag 23
december komt er voor mij een einde aan een
geweldige tijd van 36 jaar bij onze fijne
tafeltennisvereniging "Kwiek". Ik mocht een aantal
jaren als lid van de TC fungeren, hetgeen betekent het
organiseren van de clubkampioenschappen, Kerst-,
Paas-, Handicap- en andere toernooitjes en het
zodanig samenstellen van de competitieteams waarin
iedereen het echt naar zijn zin heeft. Aan die tijd
bewaar ik zeer goede herinneringen. De
samenwerking met Paul en vele anderen heb ik als
zeer inspirerend ervaren.
Mijn vrouw en ik gaan ons nu op ons laatste grote
project richten; we gaan in januari verhuizen naar ons
droomhuis in Friesland. Ik wil iedereen die het
mogelijk heeft gemaakt dat ik een onvergetelijke tijd
bij Kwiek heb gehad, bedanken. Ben je in de buurt,
kom even langs, je bent van harte welkom.
Rob en Corry Kappé
Liemdobben 13
8567 HV Oudemirdum
robertkappe@ziggo.nl

Vacature toernooihulp M/V

Toernooiagenda voorjaar 2017

Beste Kwiekers,

Er staan weer een aantal toernooien op het
programma voor dit voorjaar. Noteer ze alvast in uw
agenda, dan kunt u er rekening mee houden. Want
hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Het zal de meeste van jullie niet ontgaan zijn dat Rob
Kappé is verhuisd naar het mooie natte Friesland. Hij
organiseerde en regelde met mij de diverse
toernooitjes en samen deden we ook twee keer per
jaar de teamindeling. Nu Rob weg is, ben ik op zoek
naar leden die mij willen assisteren bij het organiseren
en leiden van toernooitjes.
De clubkampioenschappen B zijn geleid door Arie
Fokker en Roy Hornung. Bij de clubkampioenschappen
A hebben Bert Maas en John van der Meij de
helpende hand toegestoken. We komen er wel maar ik
wil ook niemand passeren en alle hulp is welkom, al is
het maar één keer per jaar. Dus vind je het leuk om
toernooitjes te leiden (het organiseren doe ik wel) laat
het dan even per mail weten.
Paul

Vrijdag 14 april:

Paasdubbeltoernooi

Vrijdag 21 april:

Drie-dorpen-toernooi (bij Kwiek)

Vrijdag 2 juni:

Eind-toernooi (vorm ntb)

Zaterdag 6 mei:

Jubileumtoernooi bij TTV Reeuwijk

Gebruik twee soorten ballen
Het gebruik van de niet-celluloïd (plastic) bal voor de
competitie is verplicht. Nu zijn er nogal wat prijs en
kwaliteitsverschillen in deze nieuwe ballen:
1-ster (*) trainingsbal ( 30 a 40 cent per stuk)
2-ster (**) betere kwaliteit ( 60 a 70 cent per stuk)
3-ster (***) goede kwaliteit (1,10 a 1,30 euro per stuk)
De (3-ster) wedstrijdballen (die bedoeld zijn voor de
competitie) zijn daarmee 3 a 4 keer zo duur als de
trainingsballen. Er zijn ook 2-sterballen (ongeveer
twee keer zo duur), maar de eerste ervaringen met
deze balsoort is dat ze snel kapot gaan en het
prijsverschil met de 3-sterbal daarmee weer teniet
doet.
Wij hebben daarom twee soorten ballen in gebruik: de
3-ster (***) ballen en de 1-ster (*) ballen of celluloïdballen. Het is de bedoeling dat met de 3-sterballen
alleen competitie gespeeld wordt. Deze ballen worden
apart bewaard in een doos in de keukenkast. Na
afloop van de competitiewedstrijd deze ballen weer
terug doen in de doos (niet in de buis) of in je tas of
bathoes bewaren voor de volgende wedstrijd.
De trainingsballen bevinden zich in de buis aan het
begin van de speelzaal. Deze ballen kunnen gebruikt
worden voor de training en vrij spelen.

Plastic ballen zijn herkenbaar aan het +
teken naast het cijfer 40. Een 40+ bal is dus
altijd van plastic (het aantal sterren geeft
de kwaliteit weer)

Bardienst
Heeft u het bardienstrooster al bekeken? Deze is
eerder toegezonden aan de competitie-spelende
leden en is natuurlijk ook eenvoudig te vinden op onze
website onder het item “competitie”
http://www.ttv-kwiek.nl/bardienstrooster/
Kijk op welke data je team staat ingeroosterd en
noteer deze in je agenda.
De barcommissie zoekt ook nog vrijwilligers voor een
vijftal zaterdagochtenden voor de jeugdwedstrijden.
Draag een steentje bij en geef je op:
barcommissie@ttv-kwiek.nl
En nogmaals: als je wedstrijd verzet wordt, waarop je
bardienst hebt, regel dan even een ruiling met een
team dat wel op die avond speelt. Zo komen anderen
niet voor verrassingen te staan of tegenstanders voor
een dichte deur aan het begin van de avond.

Barprijzen (gewijzigd)

Telefoon

U hebt het waarschijnlijk al gemerkt, maar per 1
januari zijn de prijzen van sommige dranken als foodproducten gewijzigd. Sommige zijn duurder geworden,
sommige gelijk gebleven en een aantal goedkoper
geworden. Wij hebben opnieuw alle inkoopprijzen en
verkoopprijzen tegen het licht gehouden, hetgeen ons
heeft doen besluiten een aantal aanpassingen door te
voeren. Ook willen we hiermee gemakkelijke prijzen
hanteren (wie leert er tegenwoordig nog
hoofdrekenen?) zodat er eenvoudig vermenigvuldigd
en opgeteld kan worden.

NB Het telefoonnummer van het clubgebouw is
een mobiel telefoonnummer 06 485 125 80.
Sluit deze telefoon aan op de lader als je
bardienst hebt en zet hem aan!
Anders zijn we niet bereikbaar voor
bijvoorbeeld bezoekende teams.

(geen) Wifi
Soms krijgen we de vraag te horen of er bij Kwiek wifi
is. Wij vinden de investering hiervoor en de
maandelijkse kosten van deze service te groot om aan
deze vraag te voldoen.
Op initiatief van Chris is het prijzenlijstje vervangen
door een flitsend TFT-scherm aan de wand met een
duidelijk overzicht van ons assortiment en prijzen.

Wijziging invallersbepaling
Vanaf 1 januari is er een aanpassing van het
invallersreglement doorgevoerd. In de hogere klassen
(3e klasse en hoger) mag iemand uit een lager team
alleen invallen in een hoger team als zijn ranking niet
hoger is dan die van de speler met de hoogste ranking
uit het team waar ingevallen wordt. Deze ranking is te
vinden op de site van de NTTB afdeling West
http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranking.php?p=1
of op onze eigen website onder het kopje ”Nieuws”.
http://www.ttv-kwiek.nl/2016/12/28/kwiek-rankingvoorjaarscompetitie-2017/
Voorbeeld: speler D uit team 4 (4e klasse) wordt
gevraagd in te vallen in team 3 (3e klasse). Speler D
heeft een ranking van 1150, speler A uit team 3 met de
hoogste ranking heeft een ranking van 1125. Speler D
mag dan NIET invallen (ook niet als hij invalt voor
speler A met de hoogste ranking)
Invallen in een lager team is niet toegestaan in de 3e
klasse en hoger (deze regel is onveranderd). Vanaf de
4e klasse en lager (regulier en duo) mag men als het
dezelfde klasse betreft wel in een lager team invallen.

NB. Voor deze seizoenshelft is deze bepaling bij Kwiek
alleen van toepassing voor Wim van Wageningen en
Maurice Kuijvenhoven die zijn ingedeeld in DUO-2
Zij mogen niet invallen bij DUO-1, omdat hun ranking
hoger is dan die van John van der Meij. Kees Vos, die
een lagere ranking heeft dan John mag dus wel
invallen in DUO-1.

Binnenkort: pinnen
Het bestuur heeft het
voornemen om betalen
met je pinpas te gaan
introduceren. Daarmee
willen we het contante
kasgeld zoveel mogelijk
proberen te verminderen.
Ook zal daarna het
“schuldenboek”
verdwijnen en is
“ schrijven in het boek”
niet meer mogelijk.
Zodra het zover is zult u
hier meer over horen.

Gebruik de TT-app!
TTapp is een applicatie voor je smartphone of tablet
voor competitiespelers. Hier vindt je alle
wedstrijdinformatie en heb je altijd de meeste actuele
informatie over het programma, standen en uitslagen
bij de hand. Ook wedstrijden die verzet zijn, worden
hierin snel aangepast. De informatie is gekoppeld aan
de competitieadministratie van de NTTB.
Verder kun je zelf de
uitslagen van je wedstrijd
live invoeren, je tablet als
digitaal telbord gebruiken en
met je teamgenoten
inplannen wie er
beschikbaar is, wie er
meedoet en wie er rijdt.

Colofon

Contributie (2016-2017)

Bestuur

IBAN: NL97 INGB 0003 8770 13
t.n.v. TTV Kwiek te Waddinxveen

Voorzitter: Sjaak Kuijf
voorzitter@ttv-kwiek.nl

Opzeggen lidmaatschap:

Secretaris: Anita de Jong
secretaris@ttv-kwiek.nl

Clubblad B@LLEMACHTIG

Junioren:
Competitietoeslag junioren:
Senioren:
Competitietoeslag senioren

€
€
€
€

82,00 per jaar
33,40 per jaar
95,00 per jaar
51,00 per jaar

Voor 1 juli of 1 januari bij Kees Vos
penningmeester@ttv-kwiek.nl

Copy: penningmeester@ttv-kwiek.nl
Eindredactie: Kees Vos
Penningmeester: Kees Vos
penningmeester@ttv-kwiek.nl

Wedstrijdsecretaris: Paul van der Hart
tc@ttv-kwiek.nl

Website
www.ttv-kwiek.nl
Webmaster: Harry Plugge & Chris van der Poel
webmaster@ttv-kwiek.nl

Clubgebouw
Jeugdcommissie: Bert Maas
jeugd@ttv-kwiek.nl

Barcommissie: Chris van der Poel
barcommissie@ttv-kwiek.nl

Algemeen lid: Roy Hornung
bestuur@ttv-kwiek.nl

Adres: J.W. Frisoweg 43a 2741 BW Waddinxveen
Telefoon zaal: 06 485 125 80
Beheer en onderhoud: Dick Sol

Speeldagen
Competitie senioren: maandag, donderdag, vrijdag 20.00 uur
Competitie junioren: zaterdag 10.00 uur
Dinsdagavond: 19:30-20:30 u jeugd; vanaf 20:30 u senioren
jeugdtraining:
woensdag 17:30 - 20:30 (3 groepen)
trainer:
Leoni Veldhuis trainer@ttv-kwiek.nl
recreanten (ouderen) woensdag 14.00 - 16.00 uur
(ook voor niet leden € 2,00 per keer)

