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Beste Kwiek leden,
Gaat het al weer kriebelen of zijn jullie al lang in
training ? Ik zelf heb al weer een aantal keren onze
saunazaal bezocht en bezig geweest mijn techniek
toch nog wat bij te schaven.
Het afgelopen seizoen kende niet veel successen voor
onze teams met als resultaat een aantal degradaties.
Hier en daar is de competitieleiding ons wel gezind
geweest door het komende najaar toch te mogen
uitkomen in dezelfde klasse ondanks de degradatie;
mijn team is een van de gelukkigen. Ik hoop dat jullie
er weer zin in hebben, ik in ieder geval wel.
Binnen onze club zijn er een aantal zaken die mij toch
wel bezig houden. Een belangrijke hierbij is de
blijvende terugloop van het aantal leden, waarbij er
deze zomer veel jeugdleden zijn gestopt (20) en
verder nog vier seniorleden. Dit gebeurt om allerlei
redenen, zoals verhuizing of gewoon geen zin meer en
bij jeugdleden zijn het vaak de werkzaamheden op
zaterdag die als reden om de hoek komt kijken. De
afgelopen jaren werd dit altijd weer aangevuld met
nieuwe leden. Dit seizoen helaas niet. Daarbij hebben
veel jeugdleden opgezegd nadat eind mei Leoni
Veldhuis bekend maakte dat ze zou gaan stoppen met
training geven.

Helaas hebben wij dus afscheid moeten nemen van
Leoni, onze jeugdtrainer. Door haar fulltime baan die
ze inmiddels heeft en de extra opleiding die ze volgt
komt zij gewoonweg tijd tekort. Tel daarbij de
reisafstand en reistijd die ze er altijd voor over had,
samen met Jos om vanuit Vught elke week naar
Waddinxveen te komen heeft haar doen besluiten na
vijf jaar te stoppen bij Kwiek. Wij zijn haar veel dank
verschuldigd en zullen haar enthousiaste inzet om de
jeugdspelers de vaardigheden van het tafeltennisspel
bij te brengen gaan missen.
De leden die gestopt zijn zullen we toch weer moeten
zien aan te vullen anders gaat onze vereniging
langzaam ter ziele, dat willen we uiteraard niet. Maar
hoe gaan we dit tij keren? Al eerder is hierbij als idee
geopperd om onze leden wat actiever op pad te
sturen om hier iets aan te doen. Ik wil jullie dan ook
oproepen om in je naaste omgeving op zoek te gaan
naar mensen die je enthousiast kan maken voor ons
spelletje !!

Verder wil ik jullie hierbij vertellen dat ik samen met
Dick Sol op bezoek ben geweest bij Paul van der Hart.
Zoals jullie weten is Paul in april van dit jaar getroffen
door een herseninfarct met afasie (disfunctioneren
van spraak en taalgebruik) en coördinatieverlies van
de rechterkant van zijn lichaam tot gevolg.
Het was moeilijk om met hem te communiceren,
omdat hij heel veel moeite heeft om dat wat hij denkt
voor ons te verwoorden. Het kost hem ook veel
energie, maar Paul vond het erg leuk dat wij kwamen
en het deed ons ook goed om bij hem thuis op bezoek
te zijn geweest. Wij zullen de komende tijd met hem
contact blijven houden, maar we moeten wel
concluderen dat Paul geen rol meer zal kunnen
vervullen in het bestuur en dat we hem voorlopig ook
niet als spelend lid achter de tafel te zien zullen
krijgen.
Gelukkig zijn er ook nog leuke ontwikkelingen te
melden. Een van onze sponsors -Jeffrey Fokker- heeft
besloten aan alle competitie spelende leden naast de
reeds gesponsorde clubshirts ook een trainingspak
beschikbaar te stellen. Heel mooi en dat maakt het
allemaal toch weer een beetje leuker.
Een andere leuke ontwikkeling is dat ons eerste
jeugdteam promotieklasse mag gaan spelen ondanks
dat ze niet op punten gepromoveerd zijn. Zij hebben

heel goed gepresteerd en ik denk dat het voor hun
ontwikkeling heel goed is.
Door de terugloop van jeugdleden is er een 2e team
samengesteld uit Kwiek jeugd samen met twee
jeugdleden vanuit Moerkapelle: Rein van Meegen en
Martijn de Waard. Wij heten Rein en Martijn van harte
welkom bij onze vereniging. Zij blijven ook nog lid van
TZM, maar komen voor Kwiek uit in de competitie.
Ik hoop dat jullie met veel plezier weer komen
tafeltennissen en ook aan mijn oproep aandacht
willen besteden want WIJ zijn de club, zonder leden
geen club.
Uw voorzitter Sjaak Kuijf

Nieuwe jeugdtrainer
De training bij de jeugd werd de afgelopen vijf jaar
verzorgd door Leoni Veldhuis. Helaas gaf ze aan het
einde van vorig seizoen aan dat ze het training geven
niet meer kon combineren met haar werk en studie en
dat ze zich genoodzaakt voelde om te stoppen bij
Kwiek.
Op 14 juni hebben we Leoni tijdens haar laatste
training verrast en een aardigheidje gegeven als dank
voor haar inzet en ook Jos die er altijd bij was kreeg
een bedankje. De jeugd heeft onder haar begeleiding
grote stappen gemaakt in hun tafeltennis ontwikkeling
en hebben de jeugdspelers mooie resultaten behaald
in deze periode. Inmiddels komt het 1e team zelfs uit
in de promotieklasse en is daarmee nog maar één
stapje verwijderd van de landelijke competitie.
Door dit besluit stonden wij voor het probleem “wie
gaat de jeugd in het vervolg training geven.” Want wij
willen dat de jeugd bij Kwiek zich kan blijven
ontwikkelen (zowel qua niveau als qua aantallen) en
wij zijn op zoek gegaan naar een opvolger.
Gelukkig kunnen we met trots melden dat het gelukt is
een opvolger te vinden. Met ingang van volgende
week woensdag komt Sjaak Loef de training
verzorgen. Sjaak is eerder al lid en jeugdtrainer

geweest van Kwiek. Net als Leoni is ook hij in het bezit
van de nodige diploma’s om tafeltennistraining te
mogen geven. Afgelopen week is hij wezen kijken en
het kriebelde bij hem al om aan de gang te gaan. Sjaak
heeft er veel zin in en hij hoopt de jeugdleden te
kunnen aansteken met zijn enthousiasme voor het
tafeltennisspel.
Voor degene die als wat jaartjes lid zijn van Kwiek is
Sjaak geen onbekende, zowel als trainer als ook als
speler is Sjaak bij ons actief geweest (t/m 2009) en
ook zijn zoons Barry en Martin hebben jaren bij ons
gespeeld en hun namen prijken op de wisselbeker van
de clubkampioenen (Martin 98-99 en Barry 99-00).
Dat belooft dus een goede voortzetting van de
tafeltennisontwikkeling van onze jeugdspelers.

Nieuwe trainingspakken
Een van onze sponsors -Jeffrey Fokker- heeft
aangeboden om voor alle competitiespelers een
trainingspak beschikbaar te stellen. Wij hebben dit
prachtige aanbod als bestuur natuurlijk niet
afgeslagen en daarmee kunnen wij alle
competitiespelers zeer binnenkort blij maken met een
nieuw trainingspak van Butterfly.
De pakken worden in bruikleen gegeven en blijven
eigendom van Kwiek. Als u in de toekomst stopt met
competitiespelen, moet u het pak daarom ook
teruggeven, net als de clubshirts, zodat zij weer
beschikbaar komen voor andere spelers. Van u wordt
tevens verwacht dat u de trainingspakken draagt als u
uitkomt in de wedstrijd.
De pakken worden deze week geleverd. Op
vrijdagavond 8 september kunt u dit pak afhalen bij
Kwiek vanaf 20:00 uur. Als u dan niet in de
gelegenheid bent, kunt u het pak maandagavond 11
september krijgen. De jeugdspelers zullen het pak
woensdag 13 september overhandigd krijgen.

Vacature wedstrijdsecretaris
Door het wegvallen van Paul van der Hart zijn wij op
zoek naar een wedstrijdsecretaris voor de senioren,
die oa. het competitiegebeuren in goede banen leidt.
Voor tegenstanders en afdeling het eerste
aanspreekpunt als het gaat om het verzetten van
wedstrijden. Voor het wekelijks verwerken van de
uitslagen in de administratie en het twee keer per jaar
samenstellen en opgeven van de teamindeling is er
ondersteuning van andere leden. U bent tevens
voorzitter van de Technische Commissie en daarmee
lid van het bestuur.
Mocht u interesse hebben meld u zich dan bij Sjaak
Kuijf of Anita de Jong.

Zoals jullie weten werken wij begin dit jaar samen met
Game11/Butterfly. Daardoor kunnen jullie als leden
het gehele jaar door gebruik maken van speciale
kortingen.
Met een unieke clubcode kun je nu zelf je nieuwe
tafeltennismaterialen ONLINE bestellen. Deze
clubcode geeft je 20% korting* op alle merken,
behalve op Butterfly, waarbij je 10% korting** krijgt.
*geldig op frames, rubbers, kleding, schoenen en bathoezen/tassen.
Niet geldig op speciale aanbiedingen/promoties
** geldig op kleding, schoenen en bathoezen/tassen. Niet geldig op
speciale aanbiedingen/promoties

Online bestellen heeft vele voordelen:
- Een real-time inzicht in onze voorraad (ga met
je muis naar het groene bolletje bij het
betreffende artikel)
- Een snelle levering (binnen 48 uur, wanneer de
artikelen op voorraad zijn)

- Zelf de status van je bestelling en verzending
volgen of wijzigen
- Speciale verenigingskorting door het invoeren
van de unieke clubcode
Hoe werkt het?!
- Ga naar www.game11.nl
- Klik verder naar de Dandoy-sports site (alle
merken, behalve Butterfly) of de Butterfly site
- Kies je artikelen, check de voorraad, en plaats ze
in je winkelwagen
- Ga naar je winkelwagen en vul daar bij
kortingscode je unieke clubcode in. Vergeet niet
op ‘kortingscode gebruiken’ te klikken.
- Voor TTV Kwiek zijn dat onderstaande codes:
Dandoy-Sports site:
TTVKWIEK
Butterfly site:
TTVKWIEKBUT
Vervolgens wordt de juiste korting automatisch
verrekend en kun je de bestelling afrekenen. Per mail
of SMS ontvang je daarna een bevestiging, inclusief
Track&Trace code, waarmee je de verzending kunt
volgen.
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op
met Game11:
E-mail: info@game11.nl
Tel.: 06-831 640 79 of 06-295 504 05

Pinnen
Sinds dit voorjaar kan er ook
bij Kwiek gepind worden om
de barrekening te betalen.
Wij kunnen concluderen dat
dit een groot succes is en dat
we nog maar heel weinig
contant kasgeld in omloop
hebben.
Vanaf nu is ook het
“zwartboek” passé en kunt u
uw barschuld niet meer in het
boekje opschrijven.

Algemene Ledenvergadering

Teamindeling en competitieschema’s

Op maandag 16 oktober 2017 wordt de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur
roept u op om aanwezig te zijn om uw stem te laten
horen.

De teamindelingen worden niet meer in deze
Ballemachtig opgenomen, die zijn eerder verzonden
en kunt u vinden op onze website.

De agenda en jaarverslagen voor de ALV worden u
drie weken van tevoren weken toegezonden.

Ook de competitieschema’s kunt u vinden op onze
site, op de site van de afdeling (nttb.nl/west) of op uw
mobiel met de TT-app .

Het bardienst-rooster is ook al eerder verspreid en
kunt u vinden op onze site www.ttv-kwiek.nl

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 onderhoudszaken: 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 19:00 - 20:30 u
trainer:
Sjaak Loef trainer@ttv-kwiek.nl
recreanten (ouderen) woensdag 14.00 - 16.00 uur
(ook voor niet leden € 2,00 per keer)

