Nieuwsbrief December 2014
Al het nieuws voor de leden
van tafeltennisvereniging Best
Erelid Thieu Kelleners overleden

AGENDA

Op maandag 1 december ontvingen wij het droevige bericht dat ons gewaardeerd
erelid Thieu Kelleners op 74 jarige leeftijd is overleden.

16 dec
9 jan
26 jan

Winterteamtournooi
Nieuwjaarsborrel
Start NTTB comp

Wij zijn Thieu onmetelijk veel dank verschuldigd in alles wat hij voor onze vereniging
heeft gedaan. Wij wensen de familie veel sterkte toe. Thieu, bedankt!

50 jaar TTV Best
We kunnen terugkijken op een geslaagd jubileumfeest. Van vele kanten hebben
felicitaties ons bereikt; de gemeente kwam in de persoon van wethouder Verheijen,
veel collega-verenigingen waren ook present tijdens de receptie op zaterdagmiddag.
Ook enkele oud-leden kwamen nog eens de trap op bij de club, zelfs een echtpaar uit
Almere, waarvan de man lang bestuurder is geweest rond 1970.
Ook de Fifty-Fit was op zaterdagmiddag present, ze waren er bijna allemaal.
De avondreceptie, of reünie zo je wil, was ook gezellig. Het was niet heel druk maar
zowel de leden als de oud-leden konden terugkijken op een rijke historie van vijftig
jaar. Een mooie map met oude foto’s hielp herinneringen oproepen. Mede hierdoor
bleven voor het gevoel toch wat plekken leeg. Natuurlijk was niet iedereen te
traceren. Daarom waren er diverse oproepen geplaatst, ook in het Groeiend Best.
Iedereen heeft zich goed vermaakt. De laatsten gingen rond twee uur de deur uit en
kwamen soms rond tien uur al weer terug, de Open Bestse kampioenschappen
gingen beginnen!
Op naar het volgende jubileum!

Shirtsponsor

www.frontshield.nl

Shirtsponsor

www.groeiendbest.nl

Winterteamtoernooi
De toernooicommissie organiseert dit jaar een winterteamtoernooi voor alle senioren fifty fit leden van TTV Best.
Graag willen wij u via deze weg op de hoogte brengen van het toernooi en dat het
nog mogelijk is om in te schrijven
Aanvang op dinsdagavonden 16, 23, 30 dec en 6, 13, 20 jan.; aanvang 20:00 uur.
Teams bestaan uit minimaal 2 personen van ongeveer gelijke sterkte:
Wedstrijd bestaat uit twee keer twee enkelwedstrijden en een dubbelwedstrijd;
Teams worden op sterkte ingedeeld;
Wedstrijden volgens de NTTB-reglementen, dus tot de 11;
In principe 1 wedstrijd per speelavond;
Uiterste inschrijfdatum: 9 december
Inschrijving kan worden gedaan bij Joop Hermsen of Jos Tilmans

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

Wij hopen dat vele leden de weg naar de speelzaal zullen vinden!

Teamindelingen en competities
Op 26 januari start de voorjaarscompetitie voor de senioren. De teams moeten nog
worden ingedeeld. De sport technische commissie (STC) zal iedere competitiespeler
benaderen. Een belangrijke verandering in de STC is dat onze wedstrijdsecretaris
Stephan de Rooij het stokje heeft overgedragen aan Piet Verhaag. Indien je
afgelopen jaar geen competitie hebt gespeeld maar toch geinteresseerd bent dan
dien je zelf contact op te nemen met Piet Verhaag of Frank Linssen. Informeer bij hen
naar de mogelijkheden.
De STC bedankt Stephan voor zijn inzet de afgelopen jaren!

Installatiebedrijf A. van Tuijl BV
Bedrijvenweg 3, 5688 ZK Oirschot
Tel: 0499-571513
Fax: 0499-575609
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NTTB Team 5 KAMPIOEN Zesde klasse!!
Één wedstrijd voor het einde van het seizoen is het vijfde team van TTV Best al
e
kampioen geworden in de 6 klasse. Het team bestaande uit Piet Verheijen, Cor
Delissen, Ad van Groen en Gerard van Summeren hebben een overtuigend
seizoen neergezet. Alle wedstrijden werden gewonnen.Volgend seizoen mogen ze
in de vijfde klasse laten zien dat ze daar thuis horen.

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

Van links naar rechts: Ad van Groen, Cor Delissen, Gerard van Summeren,
Piet Verheijen ontbreekt

Uitslag Open Bestse Kampioenschappen 2014
Op zondag 26 oktober is er weer flink gestreden om de prijzen op de jaarlijkse
Open Bestse kampioenschappen. In de A-poule bleef het lang spannend pas in
de finale werd duidelijk wie er een superdag had. Peter van de Sande van
Artisan Valkenswaard wist na een zware strijd de titel binnen te halen ten koste
van Petro van den Bos (Wiekslag) gevolgd door Tuur van Gestel van De Wert
Accountants.
Poule B had met Peter Kim van TTV Veldhoven zijn verwachte winnaar. In de
finale liet hij Leo van de Wildenberg (Geenhoven) kansloos. Rob Pouwelse
verdedigde de Bestse eer met een knappe derde plaats.
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Poule C leverde uiteindelijk een strijd in de finale op tussen 2 clubgenoten van
TTV Best . Uiteindelijk wist Rob Rodijk, Ramsis Everts in een zinderende finale
te verslaan en veroverde daarmee de titel. Piet Scheepens eindigde met zeer
verdienstelijk en verrassend spel op een derde plaats.

Training
Sinds afgelopen september heeft onze vereniging een nieuwe jeugdtrainer.
Dook Harks zal de trainingen op maandagavond samen met Frank Linssen
verzorgen. De samenwerking bevalt prima en we gaan hier volgend jaar mee
verder. Ook senioren zijn welkom. De trainingen zijn op maandagavand van 19 tot
20 uur.

Nieuwjaarsborrel 9 januari 2015
Op vrijdag 9 januari 2015 zal weer de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel van TTV Best
plaatsvinden. Het belooft een gezellige avond te worden waarop we met zijn allen
het nieuwe jaar in kunnen luiden.
Vanaf 20:00u staan de deuren open en zijn alle leden, partners van leden, ouders
van jeugdleden, oud leden, sponsoren en andere geinteresseerden van harte
welkom!
Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2015!
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