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Plankentoernooi

In deze editie nieuws over:
• Jubileum: 60 jaar HTC op 26 mei
• Jubileum: wie helpt mee?
• Zondag 15 april MJ trainingsdag
• Plankentoernooi
• Cock van Roon nieuwe ledenadministrateur

za 26 mei
HTC 60 jaar jubileum
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Alfa Accountants

za 2 jun
B-jeugdkwal. Aalsmeer
Meer jubileum info: HTC 60 jaar (Dirk van Driel)
Kijk op de HTC agenda
voor alle activiteiten

Kijk voor het laatste nieuws
altijd op:
www.htc-hoofddorp.nl

Volg ons op twitter!
@htc-hoofddorp

Volg ons op Facebook!
facebook.com/htchoofddorp

Zoals bekend gaan we op zaterdag 26 mei vieren dat
HTC dit jaar 60 jaar bestaat. De feestcommissie is druk
bezig met alle voorbereidingen. Wat gaat er allemaal
gebeuren die dag:
We beginnen om 11:00 uur met een handicaptoernooi.
Deelname aan dit handicaptoernooi is gratis, maar je
moet je wel opgeven via jubileum@htc-hoofddorp.nl. Er
kunnen maximaal 64 (oud-)leden meedoen, vol = vol. De
inschrijving loopt tot 21 mei of tot het maximum aantal
deelnemers is bereikt.
Als onderdelen kan je denken aan halve tafels,
anderhalve tafels, schuine tafels, pretpongen, darten,
sjoelen en nog enkele creatieve verrassingen. Er wordt
gespeeld in teamverband, waarbij wij de teams zo zullen
samenstellen dat er gemêleerde teams komen, dus van
jong tot oud. De laatste ronde van het toernooi zal er een
quiz over de laatste zestig jaar gespeeld worden, met als
voornaamste onderwerp Sport. Gebruik van de telefoon is
toegestaan 😊 Als afsluiting is er voor de deelnemers aan
het toernooi nog iets te eten.
Na het toernooi volgt een receptie waarbij het glas
geheven zal worden na een toespraakje. Na dit korte
officiële deel zal het feest losbarsten met muziek en een
hapje en drankje. Ook zal er buiten een grote partytent
worden neergezet, de zon is al besteld!
Tijdens deze feestdag zal er ook een digitaal
jubileumboek worden gepresenteerd. Hierin staan veel
foto's, krantenartikelen en teksten van de afgelopen 60
jaar. Voor leden die dit jubileumboek ook willen hebben,
kan men zich opgeven bij de jubileumcommissie.

Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

Heb je vragen of
opbouwende kritiek voor
het bestuur van HTC? Mail
dan de secretaris

Voor de eerste 200 (oud)leden die op 26 mei komen is er
een klein aandenken. Ook hier op=op.
Wil je niet deelnemen aan het toernooi? Ook dan ben je
natuurlijk de hele dag welkom om te kijken en misschien
oude vrienden te ontmoeten. Je kunt je vanaf dit moment
inschrijven door een mail te sturen naar jubileum@htchoofddorp.nl. Vermeld duidelijk waar je aan mee wil doen,
zodat we een indicatie hebben hoeveel mensen er gaan
komen. Tot 26 mei!
De feestcommissie
(Ceryl Benjamins, Eric Buiel, René Divendal, Dirk van Driel,
Johan Huges, Rob Murk en Henny Schrama)
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Toko Sil

(secretaris@htchoofddorp.nl)
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Iets stuk? Onderhoud aan
de zaal bij Cor Kastelein
Tel 023 5633326

Speelzaal:
HTC Tafeltenniscentrum
Lutulistraat 142
2131 TG Hoofddorp
Tel 023 5652790

Na de vorige oproep hebben we alle enkele toezeggingen
gekregen waar we ontzettend blij mee zijn. Momenteel
zijn we nog wel op zoek naar (veel) meer helpende
handen om alles goed te laten verlopen op en rond 26
mei.
Wie o wie kan er helpen…
• op vrijdagavond de zaal in orde maken
• op zaterdagochtend de partytent opzetten
• op zaterdagmiddag na het toernooi de zaal
ombouwen
• tijdens de feestavond in de bar en de partytent
Omdat we graag willen dat iedereen het feest kan
meevieren werken we voor de barbezetting in shifts van
één a twee uur. Met voldoende barbezetting maken we er
een gezellige avond van!
Wil je helpen, laat dat dan weten via jubileum@htchoofddorp.nl, of spreek één van de leden van de
feestcommissie aan. Bedankt!

MJ Trainingsdag 15 april (Rijko Kramer)
Op zondag 15 april is er weer een MJ trainingsdag bij
HTC. Er kan die dag dus niet worden vrijgespeeld. Op dit
moment zijn er voor belangstellende jeugdspelers nog
enkele plekken vrij. Kijk snel op MJtafeltennis.nl voor
meer info.

Inschrijving geopend voor 19e Plankentoernooi (Dirk
van Driel)
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het jaarlijkse
plankentoernooi dit jaar op een zaterdagavond worden
verspeeld en wel op 5 mei 2018. De aanvang is 19.30 uur
(dus dan beginnen we!), zaal open om 18.30 uur.
Voor de enkeling die nog niet weet wat dit toernooi is, een
korte omschrijving: Iedereen speelt met hetzelfde bat, de
bekende oude plank waar 50 jaar geleden nog menige
speler mee speelde en die je nu met een lantaarn moet
zoeken. Deze “planken” heeft HTC dus je hoeft geen
eigen bat mee te nemen. We spelen net zoals toen tot de
21 en om de 5 punten wordt er geserveerd.
Om het voor iedereen mogelijk te maken om HTC
Plankenkampioen te worden wordt het klasse verschil
tussen spelers middels puntencompensatie zoveel
mogelijk opgeheven. De grootte van deze compensatie is
afhankelijk in welke competitieklasse je dit voorjaar hebt
gespeeld. Deelnemers die geen competitie hebben
gespeeld zullen door de organisatie worden ingeschaald.
Dus kans op verrassende resultaten!
Deelname is gratis en staat open voor alle leden vanaf 16
jaar en voor RTO leden. Inschrijven kun je per mail bij Dirk
van Driel of op het inschrijfformulier dat in het clubgebouw
hangt.

Nieuwe ledenadministrateur (Rijko Kramer)
Het bestuur is blij te kunnen melden dat er een nieuwe
vrijwilliger is gevonden om de ledenadministratie te
beheren. Na een oproep in de vorige nieuwsbrief heeft
Cock van Roon zich aangemeld om dit op zich te nemen.
Alle zaken m.b.t. nieuwe aanmeldingen, verhuizingen,
opzeggingen, etc kunnen op het vertrouwde adres van
ledenadministratie@htc-hoofddorp.nl worden
doorgegeven. Cock bedankt en veel succes!
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