Nieuwsbrief April 2014

Al het nieuws voor de leden van tafeltennisvereniging Best

Kampioenteams NTTB voorjaarscompetitie 2014

AGENDA
20 mei Zomercompetitie
6 juni Clubkamp Sen
16 juni Clubkamp Jeugd
20 juni Zomerborrel
23 okt TTV Best 50 jaar

Best heeft in de voorjaarscompetitie van de NTTB maar liefst 2 kampioenschappen
weten te veroveren.
Team 3 is op de laatste speeldag thuis kampioen geworden in de 5de klasse. Een
zeer mooie prestatie door het team van Jos, Frank, Stefan, Jelle en Jasper!
Ook Team 5 heeft het kampioenschap binnen gesleept. Overtuigend heerser in de 5
klasse. Proficiat Piet, Ron, Huub en Ivica.

de

Shirtsponsor

www.frontshield.nl

Shirtsponsor
Team 5 van links naar rechts Ivica Ivica, Huub de Vet, Ron Verhoeven en Piet Verhaag

Groeiend Best
Wie wordt clubkampioen van 2014?
www.groeiendbest.nl

Voor de leden individueel de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Wie mag
geschiedenis schrijven als clubkampioen van het jaar?
De clubkampioenschappen voor de jeugd worden gehouden op maandagavond
16 juni.
Ouders, supporters, vrienden en vriendinnen zijn meer dan welkom om de jeugd te
komen aanmoedigen.
De clubkampioenschappen voor de senioren worden gehouden op vrijdagavond 6
juni 2014. Wie neemt het kampioenschap van Bart van Hedel over?
Hopelijk zijn alle leden van de partij zodat we een mooi toernooi krijgen. Ook bij de
senioren zijn supporters uiteraard van harte welkom.

Aerofilm Systems BV
Adr. Mulderweg 16
Eindhoven
www.aerofilmsystems.nl

Zomerborrel
We sluiten het tafeltennisseizoen af met een zomerborrel op vrijdagavond 20 juni
2014. Iedereen is welkom. Voor specifiek info volgt er nog een mail.

Trainer gezocht

ing. J.L. Tilmans
Lijsterbes 38
www.JLTadvies.nl

Onze trainer Arjan gaat er na het seizoen mee stoppen. In de zomervakantie gaan we
op zoek naar een goede oplossing. Als je iemand kent die zin heeft om bij TTV Best
training te komen geven of andere ideeën hebt mag je dit natuurlijk altijd laten weten.
Informatie graag naar jeugdzaken@ttvbest.nl sturen.
Installatiebedrijf A. van Tuijl BV
Bedrijvenweg 3, 5688 ZK Oirschot
Tel: 0499-571513
Fax: 0499-575609
info@avantuijl.nl

SchoolsportOlympiade 2014
Op 6 juni strijdt de schooljeugd in Best weer om de Olympisch kampioen van Best.
TTV Best is er weer bij om de tafeltennisactiviteit in goede banen te leiden. Heb je
op vrijdag 6 juni tussen 10 en 14uur (of een deel daarvan) tijd om mee te helpen.
Dan kun je je aanmelden bij Frank Linssen via jeugdzaken@ttvbest.nl. Het
evenement vindt plaats in de sporthal Naastenbest en de sportvelden er om heen.

dames- en herenkleding
Raaijmakers-Pulles
H Hartstraat 10, 5683BK BEST
Tel: 0499-372035

AN FONG
Chinees-Indisch
Restaurant
Nieuwstraat 68-70
5683 KD Best
Tel: 0499-371924

Installatiebedrijf Van Zeelst BV
Oranjestraat 70, 5682 CD Best
Tel: 0499-390346
Fax: 0499-396553
E-mail: info@vanzeelst.nl

Zomerteamtoernooi 2014
We gaan het Teamtoernooi weer in ere herstellen; van 1997 t/m 2004 zijn er
diverse Teamtoernooien bij TTV Best gehouden. Het zomerteamtoernooi van
2014 zal worden gehouden op de volgende dinsdagavonden; 20 en 27 mei en 3,
10, 17 en 24 juni. De aanvang van de wedstrijden is om 20:30 uur.
Een team bestaat uit 2 leden van ongeveer gelijke sterkte
Wedstrijd bestaat uit twee keer twee enkelwedstrijden en een dubbelwedstrijd.
Teams worden op sterkte ingedeeld;
Het betreft een intern toernooi, dus alleen maar thuiswedstrijden!
Inschrijven kan tot 6 mei 2014 bij Joop Hermsen of Jos Tilmans (mailen, bellen of
in de zaal); voorzitter@ttvbest.nl
Als een team een dinsdag niet kan graag aangeven bij inschrijving;
Wedstrijden volgens de NTTB-reglementen, dus tot de 11;
In principe 1 wedstrijd per speelavond;
Indeling en poules volgen na 6 mei 2014.
We hopen op zoveel mogelijk ledenteams van Senioren en Fifty Fit.

Zomersluiting
Tijdens de vakantieperiode is de zaal op de vrije speelavond normaal geopend

Adr. Mulderweg 16
NL 5657 EM Eindhoven
Tel. +31 (0)40-2550303
Fax. +31 (0)40-2550377
www.aerofilmsystems.com

