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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017
Beste leden,
Middels deze nieuwsbrief willen we jullie van een aantal zaken wat betreft onze vereniging
op de hoogte brengen. Aan jullie het verzoek deze informatie goed door te nemen. Uiteraard
zijn opmerkingen, vragen en ideeën altijd welkom, mondeling bij een van de bestuursleden of
via de mail: bestuur@ttvlandgraaf.nl

Competitie najaar 2017
De competitie nadert alweer zijn einde en het ziet er voor de herenteams 2, 3 en 6 prima uit,
ze stevenen af op de titel. Ook beide Duo-teams kunnen nog kampioen worden en ook ons
jeugdteam staat bovenaan.

Landgraaftoernooi
Opnieuw organiseert TTV Landgraaf het Landgraaftoernooi, een recreatief toernooi voor alle
tafeltennissers in Landgraaf. Zaterdag 6 januari starten we om 10.00 uur. Inschrijven kan via
het prikbord of via de mail (toernooi@ttvlandgraaf.nl).
Deelname toernooi is 7,50 euro, met buffet 15,00.
Schrijf tijdig in want met 64 deelnemers is het toernooi volgeboekt.

Loterij tijdens Landgraaftoernooi
Tijdens het toernooi op 6 januari houden we ook een loterij, waarbij alle prijzen worden
gesponsord. Daarvoor hebben we wel de hulp nodig van de leden, die we vragen allerlei
prijzen beschikbaar te stellen voor deze loting. Denk daarbij aan biersetjes, keukenspullen,
waardebonnen. In feite maakt het niet uit, als het maar leuk is om te winnen. Kijk dus thuis
eens rond en laat het Frank Moonen of Jean Theunissen weten als je iets hebt.
Uiterlijk 31 december willen we alles voor die loterij klaar hebben.

Kwajongtoernooi
Op vrijdag 1 december is het kwajongtoernooi in onze kantine. Aanvang 20.00 uur.
Inschrijfgeld 5 euro per koppel. Inschrijven kan op de avond zelf.
De organisatie zorgt voor leuke prijzenpakketten.

Weekend weg
Begin maart zijn we met een aantal leden een weekendje weg geweest, georganiseerd door
Paul Nix. De bestemming was Trier.
Volgend jaar zullen we opnieuw een weekendje weg gaan. De bestemming is dan anders,
maar de datum, het weekend van 3 en 4 maart, zal hetzelfde zijn!.
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Trainingstijden:
Maandag vanaf 20.00 uur, senioren
Dinsdag tussen 18.00 en 20.00 uur, jeugdtraining (starters tot 18.45 uur)
Donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur, jeugdtraining, vanaf 20.00 uur senioren
Vrijdag vanaf 19.30 uur, senioren
In de Kerstvakantie is er GEEN jeugdtraining. De senioren zijn gewoon welkom.

Tafeltennisochtend
In de Kerstvakantie, op zaterdag 30 december, houden we een tafeltennisochtend voor alle
leerlingen en ouders van Landgraaf. Ze kunnen binnenwandelen tussen 11.00 en 13.00 uur en
spelenderwijs met de sport kennismaken. Ook krijgen ze een flyer. Hulp is uiteraard welkom
en als je nog kinderen weet die mee willen doen, laat het ze tijdig weten.

Limburgse Kampioenschappen 2018
De LK worden opnieuw gehouden in Panningen. Voor de senioren op zaterdag 13 januari en
voor de jeugd op zondag 14 januari. Informatie en inschrijven volgt nog!

Data competitie 2018:
Dit zijn de competitiedata voor volgend seizoen.
27 januari: speelronde 1
3 februari: speelronde 2
24 februari: speelronde 3
10 maart: speelronde 4
17 maart: speelronde 5
24 maart: speelronde 6
31 maart: speelronde 7
7 april: speelronde 8
14 april: speelronde 9
21 april: speelronde 10
Poules van 7 (hoofdklasse en promotieklasse) hebben extra speelrondes op
17 februari, 3 maart, 5 mei en 12 mei.
Er kan in onderling overleg of op aanvraag ook al op 20 januari worden gespeeld.
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Nieuwe tafels
Het bestuur is voornemens nieuwe tafels aan te schaffen. Daarbij denken we aan 5 of 6 stuks
zodat een aantal oude tafels van Succes en Nieuwenhagen weg kunnen. Als je interesse hebt
in een oude tafel, meld je even bij een van de bestuursleden.

Materiaal bestellen:
Leden mogen uiteraard zelf weten waar ze hun materiaal (batjes en rubbers) bestellen.
LET WEL! Als je bij Menereis bestelt (online) en je zegt erbij dat je lid bent bij TTV
Landgraaf, dan krijg je sowieso 20% korting.
Advies inwinnen of bestellen via de verenging kan ook. Neem dan contact op met een van de
bestuursleden.

