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OVEREENKOMST MET TTSPORT
Met mag inmiddels bekend zijn, dat we TTsport als nieuwe
leverancier voor tafeltennisbenodigdheden hebben aangetrokken.
Wat dat voor onze club en onze leden betekent? Naast het feit, dat
we nu weer nieuwe clubtenue’s kunnen leveren, zijn er nog een
aantal punten uit die overeenkomst, die voor zowel de club als onze
leden van belang zijn:
TTsport levert ons kosteloos 12 nieuwe telborden plus 10
scheidsrechterstafels tegen een zeer special prijs. Verder 40
trainingsshirts voor de jeugd en jaarlijks een waardebon twv € 200
te besteden aan tafeltennismateriaal.
In ruil hiervoor zal onze club TTsport actief promoten dmv o.a. een
banner op onze website, hun logo op de clubshirts en een
reclamebord in de zaal.
Leden van Alexandria ’66, krijgen op hun aankopen bij TTsport
kortingen op de meest bekende merken van 20 tot 25 procent.

AGENDA
WO 6/9: Thema-avond
Welkom op de club!

VR 8/9: Feestavond
Nog niet aangemeld?
Doe het nog even!

ZA 9/9: Dubbelspel
A’66 Kampioenschap.
Aanmelden bij
peterkopetzky@gmail.com
of in Matchpoint.

ZA 9/9: Klaverjassen
Aanvang 19:30 uur.

ZO 10/9: SportPlus
Jolanda Paardekam
Classic in de Wion-hal in
Ommoord.

DI 12/9: Competitie
Start van de
najaarscompetitie.

DUBBELTOERNOOI ZATERDAG 9 SEPT.
Gelukkig heft Peter Kopetzky de organisatie van ons dubbeltoernooi
op zich genomen. Dat betekent, dat alle leden, senioren, jeugd en
veteranen, zich met partner kunnen inschrijven. Er wordt in klasses
gespeeld in 4 poules, zodat de poulewedstrijden al gelijk op sterkte
zijn. Inschrijven kan tot 7 september in de hal of per mail bij Peter,
peterkopetzky@gmail.com

DI 19/9: 3-mix toernooi
Veteranen bij Dordt.

ZO 24/9: OTC-Toernooi
bij Scyedam. Aanmelden
bij Dick Vos 010-4702067.

FiftyFit Alexandria ‘66

A ’66 FEESTAVOND
Vrijdag 8 september gaan we er een gezellige boel
van maken in Matchpoint. Lekker bijkletsen onder het
genot van een hapje en een drankje in de kantine,
meedoen aan de pubquiz of andere spelletjes.
Muziekliefhebbers komen aan hun trekken bij de DJ’s
in de zaal of spelen een potje blacklight tafeltennis.
Heb je je nog niet aangemeld doe dat dan nog even
bij secretaris@ttv-a66.nl

JOLANDA PAARDEKAM CLASSIC
Op zondag 10 september wordt in de Wion-hal in
Ommoord een tafeltennistoernooi en spelletjesmiddag georganiseerd voor kinderen met een
beperking. Namens A’66 zullen wij hulp bieden en
zullen Demi en Kylian meedoen aan het toernooi. MJ
tafeltennis zal er ook zijn met hun vele spelvormen.
Saskia kan nog helpers gebruiken. De aanvang is 12
uur. https://www.jolandapaardekamclassic.nl

Moet dat nou?

Vanaf 1 september kunnen 50-plussers, die
in beweging willen komen (of blijven) elke
vrijdagochtend van 10 tot 11 uur dat in
groepsverband komen doen in onze zaal.
O.l.v. de ervaren trainster Avery James,
worden oefeningen en spelvormen gedaan
waar iedereen in eigen tempo aan mee kan
doen. Ken je iemand voor wie dat iets zou
zijn, laat hem of haar dan eens komen
kijken.

OPEN OP ZONDAG!
Vanaf zondag 3 september kunnen onze
leden weer iedere zondagmiddag van 12:30
tot 16:00 uur komen spelen. Nieuw daarbij
is, dat ook niet-leden tegen betaling van
€5,- kunnen komen tafeltennissen.
Dus neem gerust iemand mee en betaal
aan de bar.

Kijk voor meer nieuws regelmatig op www.ttv-alexandria.nl

Ik denk dat het best moeilijk
was om lege flesjes bovenop
ons naambordje boven de deur
te krijgen. Maar door ze half
met water te vullen lukte het
kennelijk. Met behulp van een
ladder hebben we ze er af
moeten halen. Het kunnen ook
onze gasten geweest zijn hoor!

A’66 COLUMN
Door Nico de Lange
“Ik schrijf deze column niet als
secretaris, maar als lid van A ’66!
Ik sta er soms versteld van, dat
een flink aantal leden van onze
mooie vereniging het vanzelfsprekend
vinden,
dat
een
handjevol van hun medeleden er
voor zorgen, dat zij
kunnen
tafeltennissen. Zo van “ik betaal
contributie en daarvoor verwacht
ik, dat verder alles voor me
geregeld wordt”. Helaas is dat niet
zo, de bestuurs- en commissieleden, die we nu hebben, willen
ook het liefst een potje
tafeltennissen, maar als niemand
iets extra’s wil doen voor de club,
dan zouden clubs als de onze
ophouden te bestaan. Er moeten
nou eenmaal vrijwilligers zijn, die
bereid zijn de financiën te
beheren, de communicatie te
verzorgen, de competitie op te
zetten, toernooien te organiseren,
ons gebouw op orde te houden en
bardiensten te bezetten. Met 250
leden, zou het toch niet zo
moeilijk moeten zijn om bijvoorbeeld een toernooileider of een
(tijdelijke) wedstrijdsecretaris te
vinden? Helaas is dat wel het
geval. Laat het bestuur weten wat
je voor de club kan doen!”

