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Van de voorzitter,
Als eerste wil ik iedereen
een gezond en sportief 2014
toewensen. Laten we hopen
dat het een jaar van
sportieve successen wordt
waarbij ook natuurlijk de
gezelligheid niet mag
ontbreken. In 2013 is maar
weer gebleken dat er in
onze vereniging vele
vrijwilligers zijn die de
handen uit de mouwen
willen steken. Ik hoop dat
we ook dit jaar weer van
jullie diensten gebruik
kunnen maken.
Over enkele weken zal de
competitie weer beginnen.
Ook dit seizoen zullen er 4
senioren- en 2 jeugdteams
de TTVA
vertegenwoordigen. De
seniorenteams zijn
ongewijzigd gebleven, bij de
jeugd zijn enige
veranderingen
doorgevoerd. Door de
nieuwe indeling van de
competitie zullen het
eerste, tweede en vierde
seniorenteam een klas lager
gaan spelen. Arnemuiden 3
heeft zich door het
kampioenschap in de derde

klas ook dit seizoen
verzekerd van een plekje in
dezelfde klasse. Bij deze wil
ik Marc, Arjan, Thijs en Jan
alsnog feliciteren met het
behaalde kampioenschap.
Een ander positief punt is
dat Roeland Interieur het
contract met de TTVA heeft
verlengd en dus ook dit jaar
onze hoofdsponsor zal zijn.
Sinds 2012 is Roeland
Interieur de hoofdsponsor
van onze vereniging. Alle
reden om eens een kijkje te
gaan nemen in de vestiging
in Goes of Terneuzen.
De laatste tijd hebben
diverse leden van onze
vereniging met zowel
interne- als externe
toernooien meegedaan.
Verslagen van het
kersttoernooi en het Cranglijst toernooi in Hoorn
zijn in deze nieuwsbrief te
vinden. Verder vinden op 18
januari de jaarlijkse
clubkampioenschappen
plaats. Er zijn nog enkele
plekken vrij, dus wacht niet
te lang met inschrijven.
Arnold de Gier
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Showdown nieuws
Ook de showdown spelers
zijn weer aan het nieuwe
jaar begonnen. Zij zijn 1
keer per maand op
woensdagochtend vanaf
10:30 uur actief. Zin om
eens te komen kijken of om
mee te doen? Dat kan op de
volgende dagen:

De jeugd was onder de
indruk van de films want ze
hebben geen kik gegeven.
Dat zou ook kunnen komen
door masterkok Woeroe die
af en toe de snackpan
aanzette. Aangezien de
jeugd kon blijven slapen
duurde de film tot in de
kleine uurtjes.

Nieuws van het bestuur
-

29 januari
26 februari
26 maart
23 april

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie
heeft de laatste tijd niet
stilgezeten. Op 2 januari is
de jeugd gaan lasergamen
in Kamperland. 9
jeugdleden zijn samen met
Thijs en Woeroe de strijd
aangegaan. De precieze
uitslag is niet bij de redactie
terecht gekomen maar wel
dat JP Poppe op
spectaculaire wijze de beste
was. Uiteindelijk bleek hij 2
keer zo veel punten te
hebben als de nummer 2.
´s Avonds was het tijd voor
een filmavond. Elroy werd
opgetrommeld om alles
gladjes te laten verlopen.

Per 1 januari 2014 is de
nieuwe wet met betrekking
tot alcoholgebruik in
werking getreden. Er zijn
nieuwe regels omtrent de
minimum leeftijd waaraan
alcohol geschonken mag
worden vastgesteld. De
minimumleeftijd is van 16
jaar opgeschroefd naar 18
jaar. Uiteraard zal deze
regel ook worden
doorgevoerd bij de
Tafeltennisvereniging
Arnemuiden en geldt er per
1 januari 2014 een
alcoholverbod voor
personen onder de 18 jaar
binnen onze accommodatie.
Verder heeft het bestuur de
contributies voor 2014
bepaald. Hierover zult u tzt
door de secretaris worden
ingelicht.
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Kersttoernooi
Vrijdag 20 december was het tijd voor het
jaarlijkse kersttoernooi. Ook dit keer werd er
met handicaps gespeeld. Steven meldde zich op
het laatste moment af maar zijn plaats werd
ingenomen door Max. Uiteindelijk waren er 15
deelnemers die gingen strijden om de opvolging
van Niels Baas die vorig jaar dit prestigieuze
toernooi op zijn naam wist te schrijven. Hans
was weer tot laat bezig geweest om de
handicaps te bepalen. Alle deelnemers werden
in 2 poules gepropt en uiteindelijk zouden de
nummers 1 en 2 door gaan naar de kruisfinales.
In poule A kon titelverdediger Niels geen enkele
wedstrijd winnen. Ons nieuwste lid Kevin was
beter op dreef en wist meteen 3 van zijn
wedstrijden te winnen. De poule werd
gewonnen door Pee junior voor Thijs die in een
zinderende wedstrijd Marc wist te verslaan. In
poule B bleef Max zonder winst, blijkbaar waren
zijn kwaliteiten door Hans iets te hoog
ingeschat. Bas Steijn won al zijn wedstrijden en
eindigde voor Bennie en Mirte.
In de kruisfinale wist Thijs tegen Bas in 3
spannende games te zegevieren na een 8-0
achterstand. De andere finaleplek zou worden
ingevuld door een jeugdspeler aangezien
Bennie en Pee junior de strijd aangingen.
Ondanks een 3-0 achterstand won Bennie deze
wedstrijd waarna de finale tegen Thijs wachtte.
Bennie begon met een 12-0 voorsprong en leek
aanvankelijk makkelijk de klus te gaan klaren.
Na de eerste game gewonnen te hebben kreeg
hij een matchpoint in de 2e game. Deze werd
door Thijs weggewerkt waardoor het publiek

een beslissende game voorgeschoteld kreeg.
Hierin maakte Bennie al snel al een paar punten
en deze ruime voorsprong gaf hij niet meer uit
handen. Bennie dus winnaar van het
kersttoernooi 2013 en Thijs moest net als vorig
jaar genoegen nemen met de tweede plaats.
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C-ranglijst Hoorn
19-10-2013
Om 6.30 was het dan zover. De lange rit naar
Hoorn kon beginnen. Iedereen nog half slaperig
in de auto voor een rit van 2,5 uur naar het Cranglijst toernooi in Hoorn. De rust werd al snel
verstoord door een lekker drukke Bennie die de
boel wel levendig houdt. Rond kwart over 9
kwamen we aan in Hoorn en na een balletje te
hebben ingeslagen kon het toernooi dan echt
gaan beginnen. De 3 mannen, Bennie Steven en
P-tje, zaten in 3 verschillende poules van 6
ingedeeld. De 1e 2 van iedere poule zouden
doorgaan naar het hoofdtoernooi voor de
overige 4 spelers zat het toernooi erop. Voor Ptje zou het een lastige dag worden aangezien hij
ingedeeld was bij de junioren, de hoogste
leeftijdscategorie. Hij was als laatste geplaatst
en zat dus bij de nr 1 geplaatst in de poule en
mocht daar dan ook meteen tegen beginnen.
Het was eigenlijk wel meteen duidelijk dat dit
een kansloze missie zou gaan worden en P-tje
verloor dan ook met 3-0. Daarna was het de
beurt aan Steven en Bennie die naast elkaar
speelden en hetzelfde schema hadden. Bennie
begon zijn partij tegen een goeie speler maar
kwam verrassend 10-7 voor. Hij verloor deze
game echter nog en ook de 2 opvolgende
games verliepen zo, goeie kansen maar Bennie
kwam net te kort. Steven zijn partij werd
uitgevochten in een 5e game na 4 hele
spannende en goeie games. Helaas was de
5e game minder spannend en ging naar de
tegenstander.

Inmiddels mocht P-tje beginnen aan zijn
2e partij. Dit keer tegen kon P-tje wat meer zijn
spel spelen echter kwam hij nog steeds te kort
en verloor weer met 3-0. De 2e partij van Steven
was ook begonnen en kwam 2-0 achter. Door
een grote vechtlust en een super goede
backhand tik, kwam Steven terug en wist deze
partij toch nog te winnen met 3-2, de eerste
partij was binnen! Bennie kon zijn verdedigende
kwaliteiten vervolgens laten zien tegen een
speler van TSB. In deze zeer spannende partij
was het stuivertje wisselen. De eerste game
ging naar de tegenstander met 11-9, de 2e weer
naar Bennie met 11-9. De 3e en 4e game
verliepen hetzelfde en beide wonnen weer een
game en de partij moest dus worden
uitgevochten in een 5e game. Bennie had
moeite met de bolle topspin ballen en de
tegenstander had weer moeite met de diepe
kap ballen van Bennie. Bennie trok helaas aan
het kortste eind en de wedstrijd ging verloren
met uiteindelijk 2 punten verschil, weer was het
11-9.
P-tje zijn poule verliep erg snel en de verschillen
waren hier duidelijk. Bijna alle wedstrijden in
deze poule werden met een 3-0 beslist. P-tje
kon echter nog wat games afsnoepen van zijn
tegenstanders maar moest helaas toch afscheid
nemen van het toernooi met een 6e plaats en
zonder enige winstpartij. Al waren er zeker
kansen en werd er lekker gespeeld.
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Bij Steven bleek uiteindelijk zijn 1e partij de
beslissende te zijn geweest. De 3e partij werd
eigenlijk terecht verloren van de beste uit de
poule, de andere 2 wedstrijden werden met
prima spel gewonnen. Steven kwam dus uit op
3 punten welke helaas net te weinig was voor
een 2 e plaats en dus 3e werd in zijn poule. Een
prima prestatie voor een 1e C-ranglijst toernooi.
Dit zelfde verhaal was eigenlijk van toepassing
voor Bennie. De 2e partij bleek DE partij te zijn,
en die 2 punten verschil waarmee deze partij
werd verloren betekende uiteindelijk ook voor
Bennie de 3e plaats. Want ook hij won zijn
overige 3 partijen vrij overtuigend met goed
verdedigend spel. Ook Bennie had dus 3 punten
net zoveel als de nr 2, maar Bennie had dus
onderling verloren van deze speler, en dus ging
de speler van TSB door naar het hoofdtoernooi.
Na een prima toernooi met helaas geen
hoofdronde werd de reis weer gemaakt naar
Zeeland. Na enig oponthoud, ongeveer een
uurtje stilstaan op de snelweg, werd er
onderweg nog een hapje gegeten in Bergen op
Zoom. Nadat iedereen zijn buikje vol had
gepropt, inclusief coach Woeroe die er erg van
heeft genoten (nog bedankt jongens!!!), werd
er weer verder gereden naar Arnemuiden. Rond
half 8 in de avond waren we weer bij
Matchpoint en zat het dagje Hoorn er weer op.
Het was weer een topdag en we gaan weer op
naar het volgende toernooi!
Woeroe

Hou alvast vrij in je
agenda
Vrijdagavond 25 april
Sponsorloop
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Arnemuiden had het team van Middelburg vooraf goed bestudeerd

Hoofdsponsor verlengt contract
Roeland Interieur heeft het contract met TTV Arnemuiden verlengd en zal dus ook volgend jaar
shirtsponsor van onze vereniging zijn. Vanaf 2012 is Roeland Interieur de hoofdsponsor van de TTVA.
Roeland Interieur is dé interieurspecialist en met vestigingen in Goes en Terneuzen altijd in de buurt.
Kwaliteit van bekende merken tegen zeer lage prijzen!
Bezoek voor meer informatie de website:
www.roeland-interieur.nl
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Wist u dat
Izak en Christine Heijboer op
13 december de ouders zijn
geworden van een zoon
Zijn naam Levi is
Max bij de Open Zeeuwse
Tafeltennis
Kampioenschappen tweede is
geworden in de D klasse
Dit alweer een tijdje geleden is
De redactie bij de vorige
nieuwsbrief dus niet helemaal
scherp is geweest
Wie zijn dubbelpartner was
niet meer bekend is
Dit eigenlijk ook niet
interessant is
Er zich meer dan 50 spelers
hadden aangemeld voor het
jaarlijkse darttoernooi
Anton Steijn ingeschreven is
voor de
clubkampioenschappen van 18
januari
Hij ook meteen de favoriet is
Op 31 januari de competitie
weer van start gaat

Wilbert kerst en oud- en
nieuw weer in Kaapstad heeft
doorgebracht
De rest van de oudere
jeugdleden bij Elroy oud- en
nieuw hebben gevierd
De sportkennismakings
activiteiten in december weer
zijn gehouden
Ook hier Woeroe de
drijvende kracht was
Hij alweer wat talenten
gespot heeft
Niels dit seizoen 100 % heeft
gespeeld
JP Boeder ook ongeslagen is
gebleven
Hij echter maar 2 keer
meegedaan heeft
Niet onvermeld mag blijven
dat Thijs dit hele seizoen
maar 1 wedstrijd verloor
Het niet bij de redactie
bekend is wie de gelukkige is
die van Thijs won
Kevin en Henrik onze
nieuwste jeugdleden zijn
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Eindstanden competitie

Jeugd

Senioren

Junioren J3 Poule A
1. Het Markiezaat 1
2. Smash ´76 2
3. TTC Middelburg 6
4. Westerzicht 1
5. Arnemuiden 1
6. Sar ´72 1

10-65
10-52
10-51
10-50
10-44
10-38

Junioren J5 Poule A
1. ODT Klaverblad 5
2. Arnemuiden 2
3. Het Markiezaat 3
4. Reynaert 1
5. TTC Middelburg 9
6.TCO ´78 2

10-68
10-63
10-56
10-48
10-46
10-19

Topklasse Poule B
1. TTC Middelburg 2
2. Never Despair 3
3. TIOS ´51 1
4. Irene 1
5. Taverbo / Sabo 1
5. Arnemuiden 1

10-69
10-57
10-50
10-48
10-44
10-32

1e klasse Poule A
1. The Back Hands 2
2. Wanzl/Belcrum 4
3. Tanaka 1
4. Arnemuiden 2
5. Hotak ´68 2
5. TTC Middelburg 5

10-72
10-71
10-58
10-41
10-31
10-27

3e klasse Poule A
1. Arnemuiden 3
2. SAR ´72 5
3. TTC Middelburg 9
4. RDT 1
5. Scaldina 2
6. STV 1

10-77
10-62
10-60
10-48
10-31
10-22

3e klasse Poule D
1. TTC Middelburg 11
2. Het Markiezaat 3
3. The Back Hands 5
4. ODT-Klaverblad 6
5. Tanaka 4
6. Arnemuiden 4

10-62
10-59
10-54
10-46
10-44
10-35

Volg alles wat er op de
TTVA gebeurt op
www.ttvarnemuiden.nl

Deadline voor de
volgende nieuwsbrief is
1 april. Verslagen,
foto´s enz. kunnen
worden gemaild naar
arnolddegier@hotmail.com

