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Voorwoord
Voor je ligt de presentatiegids van Avanti
voor het seizoen 2017-2018!
De gids schetst waar onze vereniging voor
staat, hoe ze is georganiseerd, welke
regels er gelden en welke activiteiten
worden ontplooid. Het doel is duidelijkheid
te bieden om zo de onderlinge
communicatie te vergemakkelijken.
Als je een vraag hebt zal je in veel gevallen het antwoord in deze gids kunnen vinden. Of
anders de contactpersonen of een e-mailadres waar je het antwoord kunt krijgen. Achterin is
een lijst met contactgegevens opgenomen. De presentatiegids is een leidraad voor elk lid en
een kennismakingsgids voor (potentiële) nieuwe leden. Uiteraard is deze gids daarom ook
op de website te vinden.
Heb je suggesties? Stuur dan een mail naar voorzitter@ttvavanti.nl.
Veel lees- en gebruiksplezier!
Namens het bestuur
Nico Stolwijk
voorzitter
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1.

Algemene informatie

Over Avanti

TTV Avanti is een gezellige en sportieve tafeltennisclub met een rijk verleden en heden. De
club bestaat officieel sinds 1961. Sportieve successen op het hoogste niveau waren er
vooral in de jaren 80, de periode dat Bettine Vriesekoop voor Avanti speelde. Regelmatig
werd het landskampioenschap behaald en de Avanti-dames wisten zowel de Europacup 1
als de Europacup 2 te winnen. Sinds begin jaren 90 is het topsportklimaat verlaten en wordt
op een wat lager niveau gestreden. Dat neemt niet weg dat Heren 1 sindsdien toch diverse
malen in de eredivisie is uitgekomen. In de najaarscompetitie 2017 speelt Heren 1 in de
eerste divisie met de ambitie om te promoveren naar de eredivisie. Ook dames 1 wil in de
eerste divisie strijden om de bovenste plaatsen. Verder spelen Heren 2 en Heren 3 in de
landelijke tweede divisie. Beide teams zijn afgelopen seizoen kampioen geworden.
Maar Avanti is er natuurlijk niet alleen voor de prestatiesport. Er zijn vele mogelijkheden om
op het eigen niveau tafeltennis te spelen en dat kan tot op hoge leeftijd. Sociale contacten en
gezelligheid zijn belangrijke pijlers van onze vereniging. Daar staat tegenover dat wel van je
wordt verwacht dat je als vrijwilliger een bijdrage levert aan een vitaal verenigingsleven. Altijd
naar redelijkheid en billijkheid. Avanti is in Hazerswoude niet alleen bekend vanwege de
tafeltennissport, maar ook omdat er al meer dan 40 jaar maandelijks oud papier wordt
opgehaald en al vele jaren wordt rond 30 april een grote plantenverkoop gehouden. Voor
dergelijke activiteiten zijn wel vrijwilligers nodig!
Avanti heeft een eigen accommodatie gelegen aan de Sportparklaan te Hazerswoude. Deze
is voorzien van alle gemakken die te verwachten zijn bij een tafeltennisvereniging. In de zaal
ligt een houten vloer en er is ruimte voor 10 (max.12) tafels. Verder bezit Avanti een ruime,
eigen en sfeervolle kantine, waar ook een spelletje darts of tafelvoetbal kan worden
gespeeld.
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Theo Punter

Sport

Secretaris

Activiteiten / evenementen

Voorzitter
Penningmeester

Trainingscommissie
Selectiezaken

Ledenadministratie
Sleutelbeheer

Trainingen

Beheer financiën
Interne toernooien

PR
Betalingen

BHV en Arbo
Competitiezaken

Vrijwilligers

Communicatie

Fondsenwerving

Website
Financiële administratie

Archivering
Externe toernooien
Correspondentie

LV

Trainingskamp
Schoonmaak

Nieuwsbrief
Sociale media
Barcommissie

Accommodatiecie
Inventaris

-

oud papier
plantenverkoop
koppelklaverjassen

Kleding en materialen
Sponsorcie

Steven Pouw
Werving
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2.

Administratie en Financiën

Ledenadministratie
Annelies Snabel verzorgt onze ledenadministratie. Zij is bij voorkeur per mail bereikbaar via
ledenadministratie@ttvavanti.nl.
Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen een inschrijfformulier opvragen bij ledenadministratie@ttvavanti.nl. Het
formulier moet worden ingevuld en ondertekend. Op de website kan een formulier worden
ingevuld, waarmee nadere informatie of een inschrijfformulier kan worden opgevraagd.
Nieuwe leden krijgen de meest recente presentatiegids toegestuurd met alle actuele
informatie over de vereniging. Nieuwe jeugdleden krijgen bovendien een spelregelboekje
van de NTTB in pdf meegezonden.
Wijzigingen
Wijzigingen in adresgegevens of andere mutaties dienen per e-mail of schriftelijk aan de
ledenadministratie te worden doorgegeven.
Opzeggingen
Opzegging van het lidmaatschap kan halfjaarlijks en wel (ruim) voor 1 januari of 1 juli
schriftelijk via ledenadministratie@ttvavanti.n.l Deze data zijn belangrijk bij een eventuele
overstap naar een andere vereniging en in verband met de afdracht aan de NTTB. Niet tijdig
opzeggen / tussentijds opzeggen houdt automatisch in dat de contributie voor het
halfjaar/hele jaar verschuldigd blijft.
Ereleden en leden van verdienste
TTV Avanti bestaat sinds 1961. Velen hebben zich sindsdien met volle overgave ingezet
voor de vereniging.
De vereniging kent de volgende leden van verdienste:
Gerard Bakker sr; Louis van der Gaag; Martin Groenewold; Cor Lucas; Aartjan van der Poel;
Henk Smit; Jan Timmermans jr.; Bettine Vriesekoop.
Donateurs
Iedereen die Avanti een warm hart toedraagt, maar geen lid is kan onze vereniging steunen
door donateur te worden. Het minimumbedrag voor 2017 bedraagt 15 euro per jaar.
Opgeven kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar ledenadministratie@ttvavanti.nl
onder vermelding van naam, adres, woonplaats. Donateurs ontvangen het clubblad De
Lange Vinger en de (email)nieuwsbrief van de vereniging.
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Contributie
De contributiebedragen voor het jaar 2017 zijn als volgt:
Contributiebedragen
Senioren competitie spelend
Senioren niet competitie spelend
Junioren competitie spelend
Junioren niet competitie spelend

140,- per jaar
89,- per jaar
106,- per jaar
72,- per jaar

Duo-competitie
Donaties vanaf

56,- per jaar
15,- per jaar

De contributie kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL98RABO0145787060
t.n.v. TTV Avanti.
Regels voor betalingen
De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering (maart) vastgesteld. Kort
daarna ontvangt het lid een schriftelijk verzoek om de verschuldigde contributie binnen 30
dagen te betalen. Wanneer de contributie niet of niet tijdig wordt voldaan kan het bestuur tot
uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden overgaan. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk
de contributie in termijnen te betalen. Indien dit voor het lid gewenst is dient het lid zelf
contact op te nemen met de penningmeester en hierover afspraken te maken. Bij betaling in
termijnen dient de laatste termijn uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de contributiebrief te
zijn betaald.

Opgelegde boetes
Opgelegde boetes aan teams en/of spelers dienen door het betrokken team en/of spelers
zelf te worden betaald. Uitzondering hierop kan alleen worden gemaakt als er sprake is van
overmacht, waarbij het team en/of spelers weinig tot niets te verwijten valt. In dat geval zal
de vereniging de boete voor haar rekening nemen. Dit is ter beoordeling aan de
penningmeester in overleg met het bestuurslid Sport. De betaling moet uiterlijk een maand
na ontvangst van het (boete)bericht geschieden. Bij overschrijding van de betalingstermijn
kan tot uitsluiting van wedstrijden en/ of training worden overgegaan.
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Verzekeringen
Ongevallen en aansprakelijkheid
Alle leden van de NTTB waarvoor de verenigingen bondscontributie afdragen zijn
automatisch verzekerd via de collectieve sportverzekering van de NTTB. De verzekering
bestaat uit een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
De zogenoemde grijze leden (mensen die wel lid zijn van de vereniging maar niet aangemeld
zijn als lid bij de NTTB) vallen niet onder deze verzekering. Bij calamiteiten kan direct contact
opgenomen worden met AON via 010-4488911. Daarbij moet vermeld worden dat het om de
ledenverzekering van de NTTB gaat.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft
voor alle inwoners een collectieve
vrijwilligersverzekering afgesloten. Alle
vrijwilligers in de gemeente zijn daardoor
verzekerd tijdens het uitvoeren van hun
vrijwilligerswerk voor ongevallen en
wettelijke aansprakelijkheid. Het betreft
een secundaire dekking, dus aanvullend
op de collectieve polis die door de NTTB is
gesloten.
Concreet zijn hierdoor niet alleen de zogenoemde grijze leden, maar ook niet-leden
verzekerd bij het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast heeft de gemeente een polis
afgesloten waarin bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers is meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering
Een vereniging kan om allerlei redenen aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld door
sporters, bezoekers of leveranciers etc. Hetzelfde geldt voor de sporters zelf of vrijwilligers.
Met een aansprakelijkheidsverzekering wordt het financiële risico gereduceerd.
Ongevallenverzekering
Wanneer een van de leden tijdens het sporten een ongeluk krijgt en daardoor blijvend
invalide raakt of komt te overlijden volgt een uitkering aan de sporter of diens nabestaanden.
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3.

Communicatie

De vereniging kent diverse communicatiemiddelen. Vrijwilligers zijn actief om deze middelen
van de juiste invulling te voorzien.
Website www.ttvavanti.nl

Voor het meest actuele nieuws en andere wetenswaardigheden kun je terecht op de website.
Agenda, nieuwsberichten, de organisatie van de vereniging, roosters etc. zijn allemaal op de
site te vinden. Door regelmatig de website te bezoeken blijf je goed op de hoogte van wat er
bij de vereniging gebeurt en wat er te beleven is.
Digitale nieuwsbrief
Om rechtstreeks en op actuele basis met de leden en sympathisanten te kunnen
communiceren bestaat er sinds april 2014 een digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt zodra er
actueel nieuws is, maar ook aankondigingen van wedstrijden, toernooien, andere
verenigingsactiviteiten en bestuursmededelingen worden in de nieuwsbrief opgenomen. Met
de nieuwsbrief ben je dus altijd up-to-date! Inmiddels ontvangen bijna 200 leden en
sympathisanten de nieuwsbrief in hun mailbox. Wil je hem ook (kosteloos) ontvangen? Stuur
dan een mailtje naar nieuwsbrief@ttvavanti.nl. Dit adres kan ook gebruikt worden als je
interessante nieuwtjes voor de nieuwsbrief hebt.
Facebook
TTV Avanti heeft ook een Facebookaccount. Op deze manier worden Facebookvrienden upto-date gehouden van het belangrijkste nieuws over onze vereniging.
Lange Vinger
De Lange Vinger is al sinds 1961 het clubblad van de vereniging. Elk lid (of gezin), iedere
donateur en sponsor krijgt deze uitgave toegestuurd. De Lange Vinger wordt 5 keer
samengesteld door de redactie. In de Lange Vinger staan als vanouds
bestuursmededelingen, wedstrijdverslagen, competitie-indelingen en – uitslagen, verslagen
van andere verenigingsactiviteiten, verjaardagen etc. Het belang van het clubblad is de
afgelopen jaren afgenomen door de opkomst van de sociale media. Vanaf oktober 2015 is
de Lange Vinger ook digitaal te lezen op de website. Leden hebben de keuze of zij het
clubblad toegestuurd willen krijgen of dat zij de voorkeur geven om hem digitaal te lezen.
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Vrijwilligers zetten het blad in elkaar en
verspreiden het onder de leden. Om de
kosten te beperken worden leden buiten
Hazerswoude-Dorp gevraagd het clubblad
zo veel als mogelijk zelf mee te nemen uit
de kantine. Daar waar dit niet lukt wordt
het clubblad toegestuurd. Iedereen die
kopij heeft voor de redactie kan deze
sturen naar langevinger@ttvavanti.nl. De
inleverdata voor de kopij zijn: 1 januari, 15
maart, 1 juni, 1 september, 1 december.

Presentatiegids
Deze presentatiegids is de vierde in de geschiedenis van Avanti. Jaarlijks wordt de nieuwe
presentatiegids in de loop van de najaarscompetitie uitgebracht. Het is bedoeld als een
bewaarexemplaar. Alles wat je moet en wilt weten over Avanti kun je vinden in de
presentatiegids: van de inrichting van het bestuur, informatie over kleding, nieuws over
Heren 1 en Dames 1, competitieschema’s, trainingskalender, contactgegevens etc.
Nieuwe leden die gedurende het seizoen lid worden krijgen als kennismaking met de
vereniging de presentatiegids toegestuurd. De gids is ook digitaal beschikbaar en staat op de
homepage van de website www.ttvavanti.nl
De komende jaren zal steeds bekeken worden hoe de verschillende communicatiemiddelen,
met name de nieuwsbrief, Lange Vinger, Presentatiegids het best op elkaar kunnen worden
afgestemd, zodat de overlap beperkt is en elke doelgroep op een goede manier
geïnformeerd wordt.
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4.

Competitie

De landelijke seniorencompetitie bestaat bij de dames uit drie klassen (eredivisie t/m 2e
divisie) en bij de heren uit vier klassen (Eredivisie t/m 3e divisie). De landelijke
jeugdcompetitie kent drie klassen: landelijk A t/m C, met in het voorjaar 'de kampioensgroep'
waarin om de twee landskampioenschappen (jongens/meisjes) wordt gestreden.
Alle andere spelers doen mee aan de afdelingscompetities (acht regio's, waarbij Avanti valt
onder de afdeling NTTB-West) waarin gemengd (dames/heren en meisjes/jongens) wordt
gespeeld.

Landelijke competitie senioren
Heren 1: eerste divisie
Heren 1 komt in de najaarscompetitie uit in de eerste divisie. Doelstelling is weer mee te
strijden om de bovenste plaatsen, zodat opnieuw een poging kan worden gedaan om te
promoveren naar het hoogste podium.

Ten opzichte van vorig seizoen is het team ongewijzigd gebleven met kopman Steffen
Greup, Simon Goessens en Frank Hollak. Vierde man Leon van Boven is eind 2016 gestopt.
De voorjaarscompetitie 2017 is voor de mannen wat moeizaam verlopen. Door een
rugblessure van Frank Hollak moest het team vaak met een invaller gespeeld worden. Frank
is echter weer helemaal hersteld. Het team is daarom hoopvol gestemd. We hopen dat het
Avanti-publiek het team in hun strijd gaat ondersteunen. Onze mannen hebben laten weten
dat ze de steun van het Hazerswoudse publiek zeer op prijs stellen. De ervaring leert hoe
meer sfeer hoe beter ze spelen. Er is tijdens de wedstrijden altijd een hapje en een drankje
en na elke thuiswedstrijd: Eetcafé. Thuis koken is dus overbodig!.
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Spelers Heren 1

Naam:
Geboortedatum:
Studie/werk:
Resultaat voorjaar 2017:

Steffen Greup
22-11-1988
Afgestudeerd Bewegingswetenschappen
83% eerste divisie

Naam
Geboortedatum
Werk
Resultaat voorjaar 2017

Simon Goessens
12 februari 1988
Junior Consultant Innovatie bij Innocision BV
56% eerste divisie
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Naam
Geboortedatum
Studie/werk:
Resultaat voorjaar 2016

Frank Hollak
14-03-1988
Werkzaam bij de ABN AMRO
53 % eerste divisie
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Dames 1: eerste divisie
Dames 1 heeft sportief gezien een prima jaar achter de rug. In het voorjaar van 2017 werd
een keurige derde plaats behaald in de eerste divisie. Het team wordt gesponsord door de
plaatselijke vestiging van AH, van eigenaar Onno Beugelsdijk. Doelstelling van onze dames
is ook dit seizoen mee te strijden om de bovenste plaatsen.
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Speelsters Dames 1

Naam:
Geboortedatum:
Studie/werk:
Resultaat voorjaar 2017

Lenny van der Meer
4-3-1986
algemeen medewerker Winco administratie & advies
33% eerste divisie

Naam:
Geboortedatum:
Werk:
Resultaat voorjaar 2017:

Christel Petiet
27-02-1991
Area Consultant iSense ICT professionals
70% eerste divisie
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Naam:
Geboortedatum:
Werk:
Resultaat voorjaar 2017:

Annefleur Trel
08-06-1992
Salesmanager bij Sportcentrum Living Well
56% eerste divisie

Naam:
Geboortedatum:
Studie/werk:
Resultaat voorjaar 2017:

Rian Nijdam
10-11-1998
Studeert aan de Pabo
44% eerste divisie;
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Overige landelijke seniorenteams
Behalve onze standaardteams bij de heren en dames spelen nog 2 seniorenteams van
Avanti op landelijk niveau. Heren 2 en Heren 3 zijn in het voorjaar gepromoveerd naar de
derde divisie.
Heren 2
Heren 2 bestaat uit Olaf Stolwijk, Ronald Vijverberg, Patrick Nieuwendijk en Edu Lamtara.
De inzet is handhaven in de 2e divisie.

Olaf

Edu

Ronald

Patrick
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Heren 3
Avanti 3 kent ten opzichte van het afgelopen voorjaar geen wijzigingen. Steven Pouw,
Vincent Swart, Marcel Does en Martin Groenewold zijn nieuw in de 2e divisie en gaan voor
ook voor handhaving.

Steven

Vincent

Marcel

Martin

Wedstrijdsecretaris senioren landelijk
Voor de landelijke seniorencompetitie is Vincent Swart de wedstrijdsecretaris. Concreet gaat
het om Heren 1, Heren 2, Heren 3 en Dames 1. De communicatie gaat via
seniorencompetitie_landelijk@ttvavanti.nl
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Afdelingscompetitie senioren
Avanti heeft 5 seniorenteams die meedoen aan de najaarscompetitie 2017 van de afdeling
NTTB-West. Daarnaast spelen 3 teams in de Duo-competitie van de afdeling.
Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris voor de
afdelingscompetitie senioren is Linda
Morssink. Zij is het eerste aanspreekpunt voor
alle competitiezaken. De wedstrijdsecretaris
geeft de teamindeling door, verspreidt
competitieschema’s, vult uitslagen online in,
stuurt wedstrijdformulieren op, geeft nieuwe
wedstrijddata door, controleert boetes en
onderhoudt de contacten met de
competitieleiders van de afdeling/NTTB. De
competitieleider gaat geen discussies aan met
spelers van teams over boetes en andere
zaken. De enige juiste weg is via de
wedstrijdsecretaris.

Linda is te bereiken via seniorencompetitie_afdeling@ttvavanti.nl of telefonisch 0620474582.

Competitieregels
Een aantal belangrijke competitieregels staan hieronder weergegeven:
Het verzetten van een wedstrijd mag alleen na overleg met de wedstrijdsecretaris. Er dient
namelijk 4 x 24 uur voor de schema-datum toestemming gevraagd te worden aan de
competitieleider. Verzetten blijft een verzoek. Als de tegenstanders niet mee kunnen of willen
werken, blijft de oorspronkelijke wedstrijddatum staan!
Afmelden op de wedstrijddatum of de dag ervoor, moet direct aan de wedstrijdsecretaris
worden doorgebeld (06-20474582). Bij geen gehoor moet zelf rechtstreeks contact
opgenomen worden met de tegenstanders.
Als er in een wedstrijd van de reguliere competitie maar 2 spelers zijn, dan moet op het
wedstrijdformulier geen 3e naam ingevuld worden! Om boetes te voorkomen moet er een
korte verklaring op de achterkant van het wedstrijdformulier worden geschreven. Voor de
wedstrijden van de ontbrekende speler moet per partij 0-11 ingevuld worden met de
einduitslag 0-1. Bij de persoonlijke gegevens worden alleen de gespeelde partijen
meegeteld.
Het is niet toegestaan om op één avond voor 2 verschillende teams wedstrijden te spelen.
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Er mag maximaal 4x ingevallen worden in een hoger team (eventueel de eerste 3x in een
landelijk team).
Wedstrijdformulieren dienen door het thuisspelende team te worden ingevuld. Het origineel
moet met de gele kopie direct na de wedstrijd in de groene brievenbus in de hal worden
ingeleverd. De groene/blauwe kopie is voor de tegenstanders. Als je uit speelt, ontvang je de
groene/blauwe kopie van de tegenstanders. Die moeten ook z.s.m. ingeleverd worden,
eventueel per e-mail.
Het is belangrijk dat het wedstrijdformulier goed en volledig wordt ingevuld. Boetes als
gevolg van het niet goed invullen van het formulier worden bij het team in rekening gebracht!
Belangrijk: laat na afloop van de wedstrijden de speelzaal weer netjes achter, zodat iemand
anders later jouw rommel niet op hoeft te ruimen!!
Wees gastvrij!
Ontvang je tegenstanders. De eerste kop koffie of thee voor je tegenstanders van een
andere tafeltennisvereniging is gratis (dat voor jezelf, je teamgenoten, supporters enz. niet).
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Jeugdcompetitie
Algemeen
Ook bij de jeugd is het competitieseizoen gesplitst in 2 delen: een najaarscompetitie van
september tot december en een voorjaarscompetitie van januari tot mei. Na iedere
competitiehelft kun je promoveren of degraderen. De jeugdcompetitie wordt (vrijwel altijd) op
zaterdag gespeeld. De teams worden ingedeeld in een poule van zes. Tegen elk team wordt
één keer thuis en één keer uit gespeeld. In totaal zijn dat tien wedstrijddagen per
competitiehelft.
In 2014 heeft Jongens 1 van Avanti de finale van het Nederlands Kampioenschap bereikt.
Helaas verloren Steven Pouw, Olaf Stolwijk en Stephan Sparreboom in twee spectaculaire
wedstrijden nipt van Steeds Hoger TSB uit Den Haag, waardoor ze met de tweede plaats
genoegen moesten nemen. Maar dit blijft natuurlijk een geweldige prestatie.
Het huidige jeugdteam van Avanti 1 speelt in de 1e klasse van de afdeling en bestaat uit
Dave van Keulen, Tim van der Lans en Kirsten Segaar Verder zijn er nog 3 jeugdteams
actief in de afdelingscompetitie van de Afdeling West.

Dave

Tim

Kirsten
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Enkele regels rondom de jeugdcompetitie
Klaarzetten wedstrijdtafel
Jij en je team zorgen bij een ‘thuiswedstrijd’ zelf dat de wedstrijdtafel klaar is om te spelen.
Natuurlijk mag je hulp vragen! Wat moet je allemaal doen?
• Zet de tafeltennistafel neer.
• Zet het netje midden op tafel en span het op de goede hoogte.
• Zorg voor een wedstrijdbal (een reservebal is ook handig!).
• Zet een tafeltje met een stoel voor de scheidsrechter klaar.
• Zet een telblok klaar.
• Zet hekjes tussen de tafels.

Sportief gedrag bij een ‘thuiswedstrijd’
• Zeg goedendag als je bij de club binnenkomt.
• Geef je tegenstanders en de begeleider bij binnenkomst een hand.
• Wijs de tegenstanders de weg naar het kleedlokaal en het toilet.
• Vertel op welke tafel jullie wedstrijd gespeeld gaat worden.
• Geef de tegenstanders tijd om in te spelen.
• Maak geen rommel in de kleedkamer of speelzaal.
• Berg je eigen spullen goed op.
• Kom niet aan spullen van een ander.
Sportief gedrag bij een ‘uitwedstrijd’:
• Houd je aan de regels die bij een andere club gelden.
• Gedraag je als een goede gast en volg de aanwijzingen op
van gastheren en gastvrouwen.
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Het wedstrijdformulier
• Voor het begin van de wedstrijd vul je de opstelling van je team in. Dit geldt
ook voor de tegenstanders.
• Tijdens de wedstrijden worden de gamestanden genoteerd en de uitslagen.
• Aan het eind van een competitiewedstrijd vul je het wedstrijdformulier
helemaal in. Dat betekent dat::
- je de einduitslag invult;
- je de persoonlijke resultaten opschrijft;
- je alles nog even controleert;
- de aanvoerders hun handtekening zetten in het juiste vakje;
- de begeleiders het wedstrijdformulier tekenen.
• Het originele wedstrijdformulier en de tweede kopie geef je af aan de wedstrijdsecretaris Tonny Langeveld.
• De eerste kopie van het wedstrijdformulier geef je aan de tegenstanders.
• Bij een uitwedstrijd neem je het kopie van het wedstrijdformulier mee terug en
lever hem in op de Dorpsstraat 77 (Tonny Langeveld). Mag in de brievenbus.
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Samen opruimen
Misschien heb je met je team afspraken gemaakt over wie de spullen klaarzet en wie
de spullen weer opruimt? Het kan ook zijn dat je alles samen doet. Het is belangrijk
om op te ruimen als je klaar bent met spelen. Jij vindt het niet leuk als je de spullen
van een ander moet opruimen. Voor een ander is het niet fijn als hij eerst jouw
spullen moet opbergen.
Zaalwacht
Op de zaterdagen dat er jeugdcompetitie wordt gespeeld is er een zaalwacht van
de vereniging aanwezig die daar waar nodig de teams helpt met het randgebeuren
en zorgdraagt dat alles goed verloopt.
Ouders
Ouders van thuisspelende teams worden gevraagd om – volgens een van tevoren
gemaakt rooster – bardienst te draaien tijdens een competitiewedstrijd van hun
kind. Dit gaat gemiddeld om 1 bardienst per competitie.

Wedstrijdsecretaris jeugd

Edith van der Lans is jeugdwedstrijdsecretaris voor zowel de landelijke als de
afdelingscompetitie. De jeugdwedstrijdsecretaris geeft de teamindeling door,
verspreidt competitieschema’s, vult uitslagen online in, stuurt wedstrijdformulieren
op, geeft nieuwe wedstrijddata door, controleert boetes en onderhoudt de contacten
met de competitieleiders van de afdeling/NTTB.
Edith is te bereiken op de volgende emailadressen:
jeugdcompetitie_afdeling@ttvavanti.nl
jeugdcompetitie_landelijk@ttvavanti.nl
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5.

Toernooien

Tafeltennis kent verschillende toernooivormen. Niet alle spelers kunnen aan elk toernooi
deelnemen. Deelname is gekoppeld aan een bepaalde licentie. Een licentie zegt iets over
hoe goed jij speelt in jouw leeftijdscategorie. Een toernooi is een reeks van wedstrijden die
op één dag worden gespeeld met één winnaar per klasse.
Indeling naar leeftijd en speelsterkte
Jeugdspelers worden ingedeeld naar leeftijd en speelsterkte (licenties). Hieronder zijn de
leeftijdsgrenzen aangegeven:
Welpen: spelers tot ongeveer 10 jaar;
pupillen: spelers van 11 en 12 jaar;
Kadetten: spelers van 13 en 14 jaar;
Junioren: spelers van 15, 16 en 17 jaar;
Senioren: spelers van 18 jaar en ouder.
Naast een leeftijdsindeling worden jeugd- en seniorenspelers ook naar sterkte ingedeeld
door middel van een licentiesysteem.
Je hebt A en B licenties en overige spelers. De A licentie is de hoogste (sterkste) licentie. Bij
de welpen bestaat alleen de A- licentie en heb je de categorie ‘overige spelers’. De
combinatie van leeftijd en licentie bepaalt in welke klasse je speelt. Op een toernooi speel je
tegen spelers die ongeveer even oud zijn en ongeveer even sterk spelen als jijzelf.
Inschrijving jeugdtoernooien (extern)
De vereniging geeft aan welke jeugdspelers aan welke toernooien kunnen deelnemen. Voor
elk toernooi moeten spelers (ouders) aangeven of ze akkoord gaan met inschrijving. De
vereniging betaalt in dat geval het inschrijfgeld. Dit geldt overigens alleen voor
jeugdtoernooien. Edith van de Lans is jeugdtoernooisecretaris voor externe toernooien. Zijn
contactgegevens zijn: jeugdtoernooi_extern@ttvavanti.nl.
Inschrijving seniorentoernooien (extern)
Ook voor senioren zijn er externe toernooien waaraan deelgenomen kan worden. Olaf
Kardolus is bij Avanti het aanspreekpunt voor deze toernooien. Alle info en inschrijvingen
lopen via seniorentoernooi_extern@ttvavanti.nl
Interne toernooien
Naast externe toernooien worden er door Avanti ook een aantal interne toernooien
georganiseerd zoals het starttoernooi aan het begin van de competitie, de
seniorenkampioenschappen en de zomercompetitie. Het emailadres dat hiervoor gebruikt
wordt is interne_toernooien@ttvavanti.nl.
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6.

Trainingen

De Superstarstraining
Het Superstar-systeem draait allemaal om een leuke en sportieve manier van tafeltennis
door spelletjes en oefeningen. In 8 lessen, inclusief een examenles, leren de deelnemers
allerlei tafeltennis-vaardigheden. Uiteindelijk worden deze vaardigheden getoetst tijdens de
examenles, die twee keer per jaar plaatsvindt. Bij slagen is de deelnemer een Superstar!
Iedere deelnemer krijgt een Superstar shirt en een goed tafeltennisbatje om mee te
beginnen. De Superstarcursus is speciaal bedoeld om kinderen van de basisschool te leren
tafeltennissen.
Wil jij ook leren tafeltennissen? Meld je dan aan voor de Superstarcursus!
De cursus wordt in het najaar van 2017 gegeven op woensdagmiddagen van 15.00 – 16.00
uur op de volgende dagen: 6, 13, 27 september; 4, 11, 18, 25 oktober; 1 november. Ook in
het voorjaar wordt een superstarcursus georganiseerd,
Als je tafeltennis leuk vindt kun je na de
Superstarcursus doorstromen naar de
reguliere training voor de D-selectie.
Afhankelijk van je niveau kun je op een
gegeven moment gaan deelnemen aan de
competitie of aan toernooien. Uiteraard is
het ook mogelijk om zonder de
superstarscursus lid te worden en
trainingen te gaan volgen. Heb je
interesse? Een mailtje naar
superstar@ttvavanti.nl is voldoende!

Reguliere trainingen
Avanti streeft er naar om alle jeugdspelers minimaal één maal in de week een training aan te
bieden. Het aantal trainingen onder leiding van een deskundige trainer kan groeien tot
driemaal in de week. Dit is afhankelijk van jouw wensen, ambitie, inzet en talent. Naast de
beginners- en selectietraining heb je de gelegenheid om vrij te spelen.
Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk voor ieder niveau en leeftijd trainingsgroepen te
maken. Daarom zijn de trainingsgroepen ingedeeld in een A, B, C en D-selectie. Op de
maandagavond is er een seniorentraining voor competitie- en niet-competitiespelende leden.
Hierover vind je meer onder het kopje recreanten.
Een keertje vrijblijvend meespelen of komen kijken bij een training? Dat kan! Het
trainingsprogramma van Avanti ziet er als volgt uit:

26

Trainingsschema
Maandag
09.00 - 11.30 u

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18.45 - 20.15 u
20.30 – 21.30 u
19.00 – 21.00 u
15.00 – 16.00 u
18.45 - 20.00 u
20.00 – 21.30 u
16.15 – 17.45 u

Recreatieve spelers van
55+ leeftijd
D- selectie
Senioren
A-selectie
Superstar
E-selectie
B-selectie
C-selectie

Trainers
Joke Timmermans
Wouter Pouw, Kirsten Segaar
Hans Lingen
Nermin Smajic
Wouter Pouw, Olaf Stolwijk
Martijn Bisschop
Simon Goessens (a.i.)
Lisenka Luijkx

Tafeltennis3Daagse
Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen vond de afgelopen 3 jaar in de zomer een
trainingskamp plaats. Door te weinig aanmeldingen dit jaar, is dit trainingskamp omgedoopt
tot een Tafeltennis3daagse, georganiseerd in augustus 2017. Drie dagen lang is door 9
jeugdleden hard getraind om zich voor te bereiden op het competitieseizoen. Dit onder de
enthousiaste leiding en begeleiding van Steven Pouw en Simon Goessens. De 3Daagse is
enthousiast ontvangen. Voor het volgende jaar zal afhankelijk van het aantal deelnemers of
een trainingskamp of een Tafeltennis3daagse worden gehouden.
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7.

Kleding en materialen

Clubkleding
Het Avanti club-shirt is lichtblauw met zwarte streep (Stiga). Er zijn ook bijpassende
shorts/rokjes te koop, maar een effen zwarte korte broek is ook toegestaan. Er zijn ook
trainingspakken en tassen in de clubkleuren verkrijgbaar. Tijdens competitiewedstrijden ben
je verplicht de clubkleding te dragen. Het is NIET toegestaan om in een trainingspak of met
een pet op te spelen. Het is belangrijk dat je de bal goed kunt zien. Dus trek geen witte
sportkleding aan als je met een witte bal speelt, ook niet bij de training. Een uitzondering
wordt gemaakt voor wedstrijden op blauwe tafels met een oranje bal.
Keuze voor batje en rubbers
Er zijn vele verschillende batjes en rubbers. Het is hieruit moeilijk kiezen. Daarom is het
verstandig om hierover advies te vragen aan je trainer. Hij of zij kent je speelstijl en niveau
en kan daarom ook beter adviseren dan in een tafeltenniswinkel gebeurt.
Bestellen van kleding en materialen
Avanti heeft in de zomer van 2016 haar overeenkomst met TTsport met 2 jaar verlengd. Dit
bedrijf van voormalig Nederlands Kampioen Michel de Boer levert kleding en materialen met
korting aan de leden van Avanti (en is ook sponsor van de vereniging). Bij bestelling via de
contactpersoon van de club wordt 10 % korting gegeven. Daar bovenop krijgt de vereniging
ook een bedrag van 10% van de omzet van alle leden tezamen. Belangrijk om te weten is
dat bestellingen die op andere manieren bij TTsport (of elders) worden gedaan een veel
lagere of geen korting opleveren, ook niet voor de vereniging. Het is dus zowel voor leden
als voor de club aantrekkelijk om te bestellen via de contactpersoon van de club en dat is
Tonny Langeveld. Je kunt je bestellingen doen via TTartikelen@ttvavanti.nl. De levertijd van
kleding en materialen is doorgaans 5 dagen. De bestellingen worden door TTsport aan de
contactpersoon van de vereniging toegestuurd en zullen daarna worden uitgeleverd.
De plastic bal
De tafeltenniswereld is inmiddels overgestapt van de vertrouwde celluloid bal naar de plastic
bal. De belangrijkste reden hiervoor is de druk van het IOC vanwege de milieuonvriendelijkheid en gevaarlijkheid van celluloid. Nadeel van de plastic bal is dat deze (soms
veel) eerder stuk gaat en dat de kwaliteit nog wel eens wisselend is. De kwaliteit wordt wel
steeds een beetje beter.
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8.

Tafeltennis voor recreanten.

TTV Avanti biedt de volgende mogelijkheden aan recreanten.

Maandagmorgen tafeltennis
Doelgroep:
Iedereen die het leuk vindt om te tafeltennissen. Deelnemers zijn veelal 55+, maar iedereen
is welkom!
Periode:
Het hele jaar door. Gaat ook bijna altijd door! Uitzonderingen zijn feestdagen en (slechts)
enkele weken vakantie per jaar.
Tijdstip:
Iedere maandagmorgen van 8.30- 11.30 uur. Gewenst is om in ieder geval 9.30 uur
aanwezig te zijn.
Niveau:
Niet belangrijk
Spelvormen:
De coördinator zorgt voor afwisselende spelvormen, vrij spelen, toernooitje, duo-competitie
etc. Beginners krijgen begeleiding bij het aanleren van basistechniek.
Belangrijk:
Altijd een koffiepauze en gezelligheid
Hoe meld ik mij aan?
Kom vrijblijvend kijken en doe mee! Er kan 3x gratis meegedaan worden.
Vragen?
Joke Timmermans: 0172-588382; joketimmermans@live.nl
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Duo-competitie
Doelgroep:
Iedereen die het leuk vindt om te tafeltennissen. Alle leeftijden!
Periode:
Gedurende herfst- en voorjaarperiode op de woensdagavonden. Gestart wordt op de 2e en
3e woensdag in september waarin geoefend kan worden. De week erna wordt een aanvang
gemaakt met de Duo-competitie.
Tijdstip:
Woensdagavonden. Aanvang 20.30 uur
Niveau:
Niet belangrijk
Indeling:
De coördinator zorgt voor indeling van duo’s van gelijke sterkte, zodat iedereen een leuke
competitie kan spelen. Op basis van de prestaties in de herfstcompetitie wordt voor de
voorjaarscompetitie een indeling gemaakt in A- en B-poules, waarin wordt gestreden om het
kampioenschap.
Belangrijk:
Gezelligheid! Bijzonder is dat games doorgaan tot 21 punten! (zoals vroeger overal
gebruikelijk was).
Hoe meld ik mij aan?
Kom vrijblijvend langs en doe een paar keer mee! Dan kun je kijken of je het leuk vindt en
beslissen of je aan de competitie mee wilt doen.
Vragen?
Henk van den Bosch: jhvandenbosch@gmail.com
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Recreantentraining
Doelgroep:
Alle recreanten die hun niveau willen verbeteren kunnen op maandagavond terecht op de
recreantentraining. De training staat onder leiding van veelvuldig international en exbondscoach Hans Lingen.
Periode:
Start eerste maandag in september tot en met mei. Met uitzondering van feestdagen en
(sommige) vakanties.
Tijdstip:
Maandagavonden van 20.30-21.30 uur
Hoe meld ik mij aan?
Kom vrijblijvend langs en doe mee! Er kan 3x kosteloos worden meegedaan.
Vragen?
Annelies Snabel : 0172-588649; vreeburg_snabel@planet.nl
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9.

Commissies

Wervingscommissie
In de afgelopen twee decennia zijn er grote fluctuaties geweest in de wervingsactiviteiten van
Avanti. Dit werd veroorzaakt doordat de werving vaak ontstond uit persoonlijke initiatieven en
minder vanuit de structuur van de club.
Het huidige bestuur heeft de ambitie om meer gestructureerd en constanter te werken aan
de werving van nieuwe leden. Dit is voor een tafeltennisvereniging een absolute ‘must’.
Daarom is in 2016 besloten het aantal bestuursleden uit te breiden met een bestuurslid dat
uitsluitend werving in zijn/haar portefeuille heeft. Verder is er een wervingscommissie
ingesteld die onder leiding staat van Steven Pouw. Overige leden zijn Wouter Pouw, Annabel
van der Laan, Els Russchenberg en Nico Stolwijk. Steven Pouw is daarmee ook toegetreden
tot het bestuur. Activiteiten die in het nieuwe seizoen: Clinic Huttenbouw (augustus),stand
Hazerswoudse jaarmarkt (augustus), stand Kinderuitmarkt Hazerswoude-Rijndijk (sept
2017), Gezamenlijke sportkaart Avanti, Hazerswoudse Boys en Tehado, deelnemers AH
sportactie, werving voor de superstartraining en organisatie van de
basisschoolkampioenschappen op 28 december 2017. Verder is bij voldoende
belangstelling de zaal elke zondagmiddag open voor iedereen die een balletje wil slaan. De
wervingscommissie is te bereiken via werving@ttvavanti.nl

Sponsorcommissie
Een sportvereniging moet het steeds meer hebben van ‘zelfredzaamheid’. Behalve door het
voeren van fondsenwervende acties zoals het oud papier ophalen en de plantenverkoop is
ook sponsoring een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. Sponsoring bij Avanti
kent twee doelen: steun van het bedrijf aan de club en naamsbekendheid van het bedrijf
binnen de lokale en regionale gemeenschap.
-

Sponsormogelijkheden
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De sponsorcommissie bestaande uit Bas Pannebakker, Ron Laken en Nico Stolwijk biedt
diverse losstaande sponsormogelijkheden, maar heeft daarnaast ook een aantal
sponsorpakketten samengesteld. Behalve de meer gebruikelijke mogelijkheden zoals
shirtsponsoring, teamsponsoring, wedstrijdsponsoring, reclameborden in de zaal,
advertenties in het clubblad, website etc. zijn er bijvoorbeeld ook mogelijkheden voor
bedrijven om met het personeel of zakenrelaties te tafeltennissen. Interesse? Stuur een
mailtje naar sponsoring@ttvavanti.nl. De sponsorcommissie stuurt u graag de mogelijkheden
toe en maakt desgewenst een afspraak.
- Vriendenbordjes
Particulieren en bedrijven kun de vereniging ook steunen door de aanschaf van een
vriendenbordje. Er is een wand met vriendenbordjes bij de ingang van het clubhuis.
Interesse? Voor 25 euro per jaar steun je de vereniging en krijg je ook nog inspraak bij de
bestedingsdoelen. Meer informatie is te verkrijgen via sponsoring@ttvavanti.nl.

Accommodatiecommissie
Avanti heeft een eigen accommodatie. Deze is voorzien van alle gemakken die te
verwachten zijn bij een tafeltennisvereniging. Het onderhoud aan het gebouw wordt gedaan
door de accommodatiecommissie. Deze bestaat uit Eric Kneulman, Rens Jacobs, Nico
Rodenburg, Sebastiaan Langeveld en Robert van Nierop. E-mail:
accommodatie@ttvavanti.nl
-

Avanti Energieneutraal!

Het bestuur heeft de ambitie uitgesproken om Avanti zo veel mogelijk energie-neutraal te
maken. Hiervoor is een projectgroep opgericht bestaande uit Simon Goessens, Rens
Jacobs, Robert van Nierop, Olaf Kardolus en Nico Stolwijk. Er is een bouwkundige opname
gemaakt van het clubgebouw inclusief een energie-advies. Met deze informatie is subsidie
verkregen vanuit de Rijksregeling die per 1 januari 2016 is opengesteld voor
sportverenigingen. Sinds juli 2016 liggen er 42 zonnepanelen op het dak van het Clubhuis.
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Bovendien is met subsidie van de Rabobank in de zomer van 2016 het clubhuis voorzien van
LED-verlichting. De commissie zal zich verder buigen over eventuele andere
kosteneffectieve maatregelen die het energieverbruik kunnen verminderen. In 2016-2017 is
de energierekening door de activiteiten met enkele duizenden euro’s omlaag gebracht.
-

Commissie gezellige kantine

Na de zomer is een commissie gestart die als opdracht heeft meegekregen om te
onderzoeken hoe de kantine meer sfeer kan krijgen. De leden zullen bij de planvorming
worden betrokken.

Barcommissie
De barcommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kantine. Dit betekent
naast de inkoop onder andere ook het regelen van voldoende barpersoneel op
competitiedagen en bij andere evenementen. Dit is best een uitdaging. Monique Adegeest
(zie foto) en Ron Laken zijn momenteel de drijvende krachten achter de barcommissie.
Tijdelijk wordt assistentie verleend vanuit het bestuur. Om de problemen rondom de
barbezetting op competitievrijdagavonden op te lossen is het uitgangspunt dat wordt gewerkt
met enkele betaalde krachten.
Alle hulp van leden is welkom om de
baractiviteiten goed te laten verlopen. Dit
geldt ook voor de schoonmaakactiviteiten.
Hiervoor kunnen altijd mensen gebruikt
worden.
Een speciale activiteit is het koken van het
eetcafé op competitiedagen dat de
landelijk spelende teams thuis spelen.
Zowel spelers als toeschouwers kunnen
dan genieten van al het lekkers dat onze
huiskok klaarmaakt. In de week
voorafgaand wordt op de site bekend
gemaakt wat er die keer op het menu staat

Schenktijden en sluiting clubhuis
Met ingang van maart 2014 zijn aangepaste schenktijden voor alcohol van kracht voor (o.a.)
sportclubs. Deze schenktijden zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) van de gemeente Alphen aan den Rijn. De schenktijden van clubs en verenigingen
zijn als volgt gereguleerd:
maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 01.00 uur
zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 01.00 uur.
De gemeente houdt hier actief toezicht op via de buitengewone opsporingsambtenaren. Een
deel van de verantwoordelijkheid voor verantwoord alcoholgebruik ligt bij de clubs. Het
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Collegebestuur wil dat er door clubs (aantoonbaar) preventieve maatregelen worden
getroffen om overmatig gebruik van alcohol tegen te gaan.
Uiteraard dient ook Avanti zich te conformeren aan de wettelijk vastgestelde schenktijden.
Daarom heeft het bestuur besloten dat alcohol in de avonduren tot 01.00 uur geschonken
mag worden en dat het clubhuis in voorkomende gevallen uiterlijk om 01.30 uur wordt
gesloten. Een ieder dient zich hieraan te houden!

Graag pinnen!
Het bestuur streeft er naar om zo min
mogelijk kasgeld in het clubhuis aanwezig
te laten zijn. Kasgeld moet regelmatig
worden afgestort bij de bank en de
aanwezigheid ervan is inbraakgevoelig.
Daarom een dringend verzoek aan
iedereen om zo veel mogelijk met pin te
betalen. De faciliteiten zijn er, dus maak er
a.u.b. gebruik van!

Sportcommissie
Om de coördinatie van de sportactiviteiten binnen Avanti te verbeteren heeft het bestuur
besloten om een sportcommissie in te stellen. Deze is in september 2017 voor het eerst
bijeen geweest. De commissie staat onder voorzitterschap van bestuurslid Sport Simon
Goessens en kent de volgende vertegenwoordigingen:
Bestuurslid Sport
Jeugdtrainers
Wedstrijdsecretaris senioren
Wedstrijdsecretaris jeugd
Werving
Algemene ondersteuning jeugdafdeling:

Simon Goessens
Wouter Pouw;
Linda Morssink
Edith van der Lans
Steven Pouw
Aartjan van der Poel

De commissie zal naar behoefte bij elkaar komen.
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10. Vrijwilligers maken de vereniging
Avanti heeft een aanzienlijke groep vrijwilligers waar de club trots op kan zijn. Een deel van
die vrijwilligers is niet eens lid, maar zet zich toch voor Avanti in. Veel oud-papier ophalers
behoren bijvoorbeeld tot deze categorie. Respect! Aan de andere kant blijkt het voor een
aantal functies en activiteiten erg lastig om mensen te krijgen. Daardoor gaan er soms
dingen onnodig fout, zijn niet geregeld of worden niet of te laat gedaan.
In 2015 heeft het bestuur daarom een inventarisatie gehouden onder de leden en ouders van
jeugdleden over wat zij voor de club zouden willen doen. Doel is het aantal vrijwilligers te
vergroten, vanuit het uitgangspunt dat iedereen die lid is een bijdrage levert aan het
verenigingsleven. Het maakt daarbij niet uit of deze bijdrage bestaat uit een grotere of
kleinere activiteit, een eenmalige actie of een terugkerende taak en of iemand dit alleen of
samen met iemand anders doet, als er maar een bijdrage wordt geleverd! Dit is pure
noodzaak om onze vereniging een goede toekomst te geven.
Op basis van de inventarisatie is een vrijwilligerslijst opgesteld met daarop vermeld wat
iemands voorkeuren zijn. Uiteraard wordt er alleen een beroep op iemand gedaan als er een
concrete behoefte is en niet als zaken momenteel al goed zijn ingevuld. Zo kunnen we de
ambitie van een plezierige vereniging, waar iedereen graag komt, hoog houden en verder
uitbouwen. We rekenen ook op jouw bijdrage!
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11.

Activiteiten en evenementen

Naast de tafeltenniscompetitie en officiële toernooien is er bij Avanti gedurende het jaar nog
van alles te beleven. Onderstaand een greep uit de belangrijkste, jaarlijks terugkerende
activiteiten en evenementen.
Openingstoernooi
Het openingstoernooi is een toernooi voor de senioren van Avanti om alvast lekker op te
warmen voor de competitie. Voor sommigen is dit na een lange tijd weer de eerste keer
sinds maanden dat ze een batje vasthouden; voor hen is dit toernooi nuttig om het gevoel
weer een beetje terug te krijgen. Anderen hebben de hele zomer doorgetraind en kunnen dit
toernooi zien als krachtmeting net voor aanvang van de competitie. Het toernooi is in een
informele sfeer, en er wordt naar gestreefd iedereen zoveel mogelijk wedstrijden te laten
spelen.
Klaverjascompetitie
Tijdens het seizoen is het iedere derde dinsdag van de maand klaverjassen. Aanvang: 20
uur, in de kantine van Avanti. Kom gerust een keer langs als je zin hebt!
Open Hazerswoudse Kampioenschappen (OHK)
Zoals ieder jaar zullen ook dit jaar weer de OHK plaatsvinden. In dit toernooi spelen naast de
bekende namen vanuit Avanti ook altijd verschillende spelers uit de regio. Sterker nog, de
laatste jaren lijkt het steeds meer een trend te worden dat spelers van buiten Avanti de
bekers mee naar huis nemen. Of dat dit jaar weer zo zal zijn moet nog blijken, maar dit
toernooi staat altijd garant voor veel strijd, sportiviteit en gezelligheid. Naast de
competitiespelende tafeltennissers is er ook altijd een klasse voor de recreanten.
Basisschoolkampioenschappen (27 december 2017)
Dit is een toernooi voor kinderen van de verschillende basisscholen uit de regio, en vooral
bedoeld om kennis te maken met het spelletje. Dit is altijd een erg gezellig en druk bezocht
toernooi. Vorig jaar waren er 60 deelnemers! Daarnaast zitten de scouts van Avanti altijd op
de eerste rij om nieuw talent te ontdekken. We hopen dat er dit jaar ook weer veel kinderen
mee zullen doen!
Open Hazerswoudse Koppelklaverjaskampioenschappen (28 december 2017)
In samenwerking met de Egelantier wordt ieder jaar tussen Kerst en Oud & Nieuw het Open
Hazerswoudse Klaverjaskampioenschap voor koppels georganiseerd. Dit toernooi staat altijd
garant voor 100-150 deelnemende koppels. Naast het vele kaarten is dit ook een zeer
sociale gelegenheid, dus ook hier gaan sportiviteit (hoewel op een ander vlak dit keer) en
gezelligheid hand in hand. Iedereen is van harte welkom op dit toernooi.
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Clubkampioenschappen jeugd
Natuurlijk is er ook altijd een strijd om wie zich de beste jeugdspeler van Avanti mag
noemen. Dit wordt ieder jaar bepaald tijdens de clubkampioenschappen jeugd in januari.
Olaf Stolwijk won de afgelopen jaren 3 keer op rij de titel. In 2017 zag hij af van deelname,
waardoor Tim van der Lans zijn kans schoon zag en zich gedurende 2017 Jeugdkampioen
van Avanti mag noemen.

Zomercompetitie
Op vrijdagavonden in mei wordt de zomercompetitie gehouden. De NTTB-competitie is dan
ten einde en het duurt nog even voordat de vakanties beginnen. De zomercompetitie is
bedoeld voor alle senioren (maar ook oudere jeugd mag meedoen) die het leuk vinden om
het seizoen op een gezellige manier af te sluiten. Er wordt in duo’s gespeeld en deze worden
op sterkte ingedeeld. Via een ingenieuze puntentelling worden de prijzen verdeeld.
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12. Contactgegevens Avanti
Bestuur
bestuur@ttvavanti.nl
voorzitter@ttvavanti.nl
secretaris@ttvavanti.nl
penningmeester@ttvavanti.nl

Contactpersoon

Telnr

Nico Stolwijk
Annelies Snabel
Theo Punter

06-53115755
06-12167314
06-53206510

Commissies
bar@ttvavanti.nl
werving@ttvavanti.nl
accommodatie@ttvavanti.nl
schoonmaak@ttvavanti.nl
sponsoring@ttvavanti.nl

Nico Stolwijk
Steven Pouw
Rens Jacobs
Annelies Snabel
Nico Stolwijk

06-53115755
06-81034999
06-22512221
06-12167314
06-53115755

Clubkleding en tafeltennismaterialen
TTartikelen@ttvavanti.nl

Tonny Langeveld

06-40007836

Communicatie
nieuwsbrief@ttvavanti.nl
langevinger@ttvavanti.nl
website@ttvavanti.nl
webmaster@ttvavanti.nl

Nico Stolwijk
Annelies Snabel
Nico Stolwijk
Theo Punter

06-53115755
06-12167314
06-53115755
06-53206510

Ledenadministratie
ledenadministratie@ttvavanti.nl

Annelies Snabel

06-12167314

Sport
technischezaken@ttvavanti.nl
trainingen@ttvavanti.nl
jeugdcompetitie_afdeling@ttvavanti.nl
jeugdcompetitie_landelijk@ttvavanti.nl
seniorencompetitie_afdeling@ttvavanti.nl
seniorencompetitie_landelijk@ttvavanti.nl
jeugdtoernooi_extern@ttvavanti.nl
seniorentoernooi_extern@ttvavanti.nl
superstar@ttvavanti.nl
interne_toernooien@ttvavanti.nl

Simon Goessens
Simon Goessens
Edith van der Lans
Edith van der Lans
Linda Morssink
Vincent Swart
Edith van der Lans
Olaf Kardolus
Steven Pouw
Arnout van den Top

06-23895750
06-23895750
06-13823372
06-13823372
06-20474582
06-57573728
06-13823372
06-34595146
06-81034999
06-40341793

Activiteiten
Oudpapier@ttvavanti.nl
plantenverkoop@ttvavanti.nl

Aartjan Pannebakker
Arnout van den Top

06-33030763
06-40341793
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