HTC nieuwsbrief
Seizoen 2018/2019 – nr 1 – augustus 2018

Belangrijke data

Nieuwsbrief nr 1

wo 22 augustus
Einde zomerrooster

In deze editie nieuws over:
• Start seizoen 2018/2019
• Maandagavondtraining
• Inschrijven bekercompetitie
• Nieuwe leden welkom
• Vriendschappelijke wedstrijd RTO

ma 27 augustus
Start alle trainingen

Sponsors
SponsorKliks

Alfa Accountants

ma 3 september
Start competitie senioren
afdeling

Start seizoen 2018/2019 (Rijko Kramer)

za 8 september
Start alle overige
competities

Ook deze zomer is er weer volop getafeltennist, maar met
de start van de trainingen per 27 augustus begint het
seizoen 2018/2019 ook officieel weer.

Amovatiebedrijf Aalsmeer

do 11 oktober 12:00
Vriendschappelijke
wedstrijden RTO

De trainingsgroepen worden in overleg met de trainer
samengesteld, met als uitgangspunt de situatie van vorig
seizoen. Het weekschema kan je vinden op de website.
Let op dat de jeugdtraining op vrijdag voortaan om 18:00
begint! De andere starttijden zijn ongewijzigd.

China Fantasy

Enkele belangrijke data:
• Vanaf ma 27/8: Start alle trainingen
• Vanaf ma 3/9: Start competitie senioren afdeling
• Za 8/9: Start competitie alle overige teams

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

Volg ons op twitter!

Volg ons op Facebook!

Op maandag 27 augustus 2018 zal de training voor
senioren weer aanvangen. De maandagavondtraining is
bedoeld voor spelers die uitkomen in de zesde klasse en
recreanten. Ook geïnteresseerde niet-leden en
jeugdleden van vergelijkbaar niveau die bij de senioren
spelen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de
training. Deelname is gratis.
De training wordt bij toerbeurt door Ralph Vergeer, Gerard
Evers, Jeroen Freriks, Patrick de Vries en Dirk van Driel
gegeven. Tijdens deze trainingen zullen de basisslagen,
oefeningen, tactiek en spelmomenten behandeld worden.
Aanvang is ca.20.15 en de training eindigt tussen 21.30
en 21.45. In principe zal er ook training gegeven worden
tijdens de schoolvakanties. Mocht dat anders zijn dan
wordt dat kenbaar gemaakt.
Op de avonden dat er geen training wordt gegeven kan je
natuurlijk wel een balletje slaan. Er zal maximaal gebruik
gemaakt worden van 5 tafels. De overige tafels zijn voor
de leden die niet aan de training meedoen.

Steun HTC: gebruik SponsorKliks
voor alle internetaankopen

Norel Hallenbouw

Maandagavondtraining (Dirk van Driel)

@htc-hoofddorp

facebook.com/htchoofddorp

Ellen Broere kappers

Namens de maandagavond trainers,
Dirk van Driel

Inschrijven bekercompetitie (René Divendal)

Toko Sil

Heb je vragen of
opbouwende kritiek voor
het bestuur van HTC? Mail
dan de secretaris
(secretaris@htchoofddorp.nl)

De inschrijving voor de Harry Feenstra Bekercompetitie is
weer geopend. Alle HTC-leden van 16 jaar en ouder
kunnen zich inschrijven. Je hoeft dus geen competitie te
spelen.
Een bekerteam bestaat uit 2 tot 5 spelers (m/v), waarvan
er 2 of 3 in een wedstrijd mogen uitkomen. Op een
speelavond worden door een team 4 enkels en 2 dubbels
gespeeld. Per speelweek is er één speelavond waarop je
tegen twee andere teams speelt.
Speelweken:
Ronde 1: twee weken in december, twee weken in januari
Ronde 2: februari, april en twee weken in mei
Finale: vrijdag 24 mei

Iets stuk? Onderhoud aan
de zaal bij Cor Kastelein
Tel 023 5633326

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

Inschrijfgeld: 7 euro per team. Meer info bij René
Divendal.

Nieuwe leden welkom (Rijko Kramer)
Nu de zomervakantie weer voorbij is en het
tafeltennisseizoen weer begint druppelen ook de nieuwe
leden weer binnen. Aangezien we allemaal ooit begonnen
zijn met het voor de eerste keer binnenstappen van een
tafeltennisgebouw weten we hoe belangrijk de eerste
ontvangst is. Laten we er (als vanouds) met z’n allen voor
zorgen dat de nieuwe leden zich welkom voelen,
bijvoorbeeld door bij drukte op tijd een tafel vrij te maken,
nieuwe gezichten vragen een balletje te slaan of een
praatje te maken aan de bar.

Vriendschappelijke wedstrijd RTO (Dirk van Driel)
Na een bezoekje een paar maanden geleden bij de
vereniging Huizen is het verzoek gekomen of het mogelijk
is een vriendschappelijke wedstrijd tussen de RTO leden
van beide verenigingen te houden. Het bleek dat er bij de
RTO leden van HTC zeker belangstelling was en er is
toen een datum geprikt.
Deze eerste ontmoeting is op donderdagmiddag 11
oktober en zal bij HTC gespeeld worden. De aanvang is
12.00 uur en de Huizenaren hopen voor de file uit weer
naar huis te kunnen.
Er zullen twee teams van 4 spelers per vereniging tegen
elkaar spelen. Bij zowel HTC als Huizen zijn een aantal
spelers van rond de 3e klas en 5e klas en lager. Vandaar
dat op die basis ook twee teams hebben geformeerd. Het
eerste team van Huizen zal voornamelijk bestaan uit
personen die allemaal in een ver verleden 1e klas of
laagste klas landelijk hebben gespeeld. Het tweede team
van Huizen bestaat leden die vierde of vijfde klas hebben
gespeeld. Er kunnen zich voor beide teams nog reserve
leden zich aanmelden voor het geval dat een van de
teamleden zich terugtrekt.
Als het een geslaagde middag wordt dan spreekt het voor
zich dat HTC een tegenbezoek brengt aan Huizen en wie
weet wordt het een jaarlijkse happening.
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