Nieuwsbrief Augustus 2014
Al het nieuws voor de leden
van tafeltennisvereniging Best
AGENDA

Teamindelingen en competities

Bekercomp TTL
NTTB comp
8 sep TLE comp
13 sep NTTB Jeugd comp
23 okt TTV Best 50 jaar
4 sep

We starten het nieuwe seizoen met 9 teams in competitieverband, 5 NTTB senioren
teams, 3 TLE senioren teams en 1 NTTB juniorenteam
De Competitieindelingen voor de diverse competities van NTTB en TLE zijn
inmiddels bekend.
De TLE teams beginnen het seizoen op donderdag 4 september met de eerste ronde
voor de beker. Alle drie teams komen op deze dag in actie.
De TLE competitie begint een week later.
De NTTB teams zullen beginnen in de week van maandag 8 september. Alle
informatie is via de website terug te vinden. Alle competitiespelers krijgen hier ook
nog een mail over.

8 sep

Shirtsponsor

www.frontshield.nl

Onze jeugd begint op zaterdag 13 september met een thuiswedstrijd tegen Hooghei.
Aanvang van de wedstrijd is om 10:00 uur.
Shirtsponsor

Training
Omdat Arjan gestopt is gaan we de training nu anders uitvoeren. Om te beginnen
hebben we goed nieuws. We hebben een nieuw lid binnen de vereniging - Dook
Harks - met veel trainerservaring. Met Dook hebben we kunnen afspreken dat de
(jeugd)trainingen samen met Frank Linssen gegeven zullen worden op
maandagavonden van 19:00 tot 20:00 uur. We starten op 1 september. En zolang er
plaats is kunnen er ook senioren meedoen.

www.groeiendbest.nl

De vrije trainingavond voor de senioren blijft ongewijzigd op de dinsdagavond.
In verband met de voorbereidingen voor de competitie hopen wij weer veel leden te
mogen begroeten op de dinsdagavonden.

50 jaar TTV Best
In oktober 2014 bestaat Tafeltennisvereniging Best 50 jaar. Opgericht in 1964, als
één van de vele uit de Bata voortkomende verenigingen, heette de vereniging de
eerste jaren ook Bata tafeltennisclub.
Na een aantal jaren werd de naam omgedoopt in tafeltennisvereniging Kadans, naar
het buurthuis, waar lange tijd gespeeld werd. Weer een aantal jaren later betrok de
vereniging een eigen accommodatie aan de Buitenweg en werd de naam omgezet in
TTV Best.
Zaterdag 25 oktober zal het jubileum gevierd gaan worden met een receptie voor alle
leden en natuurlijk ook de oud-leden. Die zijn er in de loop der jaren heel wat geweest
en het bestuur wil graag deze mensen speciaal uitnodigen. Ken je iemand die ooit bij
de tafeltennisvereniging gespeeld heeft, breng deze dan op de hoogte van dit
jubileum. Indien zij het leuk vinden om elkaar weer te ontmoeten dan kunnen ze zich
aanmelden via jubileurm50jaar@ttvbest.nl
Het bestuur ziet uit naar de komst van vele leden en oud leden om met elkaar het
glas te heffen op de volgende 50 jaar.
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Hoofdbestuur NTTB neemt besluit over invoering
plastic bal
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AN FONG
Het Hoofdbestuur heeft in haar vergadering op 12 juni j.l. een besluit genomen
over de invoering van de plastic bal, internationaal ook wel de niet-celluloid bal
genoemd. Per 1 juli is het mogelijk om tijdens nationale toernooien en tijdens de
competitie gebruikt te maken van de plastic bal in plaats van de huidige celluloid
ballen.
De eredivisieverenigingen wordt aanbevolen vanaf het najaar 2014 (september)
met de nieuwe ballen te spelen. Het spelen met de plastic ballen wordt voor de
eredivisie per 1 januari 2015 verplicht.
De nieuwe ballen, die door het afschaffen van celluloid, per 1 juli worden
geïntroduceerd op internationaal niveau, zullen vanaf het seizoen 2014/2015 ook
gebruikt worden tijdens het merendeel van de nationale toernooien.
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Vanaf het seizoen 2015/2016 worden alle nationale toernooien met plastic ballen
gespeeld. Ook zijn alle verenigingen vanaf het seizoen 2015/2016 verplicht
competitie en toernooien te spelen met de nieuwe plastic bal.

Uitslag Zomerteamtoernooi 2014
Op dinsdagavond 24-6-2014 was de finale van een
succesvol Zomerteamtoernooi.
Nadat de finale wedstrijden waren gespeeld kwam de volgende uitslag uit de bus.
Poule A
1. Joop Hermsen en Ronald van de Bragt
2. Hans van Eyck en Bart van Hedel
3. Joost Bastings en Henry van Kollenburg (Rudy Beekers)
4. Bart Bolwijn en Marc Hardiek
Poule B
1. Ron Verhoeven en Frank Linssen
2. Cor Delissen, Piet Verheijen en Jos Tilmans
3. Huub de Vet, Piet Verhaag en Ivica Ivica (Dook Harks)
4. Gerard van Summeren en Rob Rodijk (Jan Walthuis)
5. Maarten en Rob Pouwelse
Door het succes van het zomerteamtoernooi, heeft de toernooicommissie besloten
om in de rustige wintermaanden, december en januari, een Winterteamtoernooi te
gaan organiseren
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