Nieuwsbrief GTTC!
Eind november 2018
(1) ALV en beleidscommissie
Op de afgelopen algemene ledenvergadering is afscheid genomen van Klaas en Tim. De bestuursleden
Peter, Jan-Willem en Kevin hebben toegezegd om voor ons de boel waar te nemen. Om met nieuw elan
de toekomst in te gaan, is besloten om eerst een ledenonderzoek te houden. Die kar wordt getrokken
door Ruud, Mirjam en Thomas. Wat vindt GTTC zoal van de sfeer, activiteiten, communicatie, trainingen
en kader? Aan de hand van al die uitkomsten wordt medio februari een bijeenkomst georganiseerd.
Ruud zal die leiden. Hoe kunnen we samen de uitkomsten omzetten in (uiteindelijk) een beleidsplan?
De enquête is inmiddels door dertig leden ingevuld, maar wij streven naar een nog veel grotere respons.
Je kunt de vragenlijst schriftelijk invullen; er ligt een stapel enquêtes in de kantine. Eenmaal ingevuld
kunnen deze daarna in de groene brievenbus worden gedaan. Digitaal invullen kan natuurlijk ook:
https://docs.google.com/forms/d/1zElUZeJFwyhmiHgyALPzTEe7Ufknu6sDSxckmhfRNIQ/edit?usp=sharing

(2) Competitievoorkeuren
De najaarscompetitie 2018 komt bijna ten einde. Spannende ontwikkelingen zijn er alom: ons eerste
herenteam is nog vol in de strijd om zijn plek in de derde divisie en jeugd 3 kan nog kampioen worden.
Voor alle teams is en was het hopelijk een geslaagd seizoen dat naar meer smaakt. De Technische
Commissie wil graag weten van de competitiespelers wat hun voorkeuren zijn voor het komend seizoen.
Deadline is maandag 3 december! Beloftes rondom voorkeuren doet zij niet, maar wel wil zij zich
daarvoor maximaal inspannen. Het is goed om te beseffen dat iedereen die zich heeft ingeschreven voor
het afgelopen seizoen dat in principe voor één jaar gedaan heeft (zie het competitieformulier).

(3) Opleiding Tafeltennistrainer-2
Onze hoofdtrainer Thomas Groenevelt is gevraagd om in Groningen de opleiding Tafeltennistrainer-2 te
verzorgen. Bij GTTC! Op zes zondagen (10-2, 24-2, 10-3, 24-3, 7-4, 28-4 en 19-5) zijn oudere jeugdleden
en volwassenen welkom om het trainersvak te leren. De doelgroep voor de TT2 is de beginnende jeugd
en het kunnen innemen van een assisterende rol. Je bent daarna gediplomeerd trainer en gewild door
clubs. Lijkt het je leuk om deel te nemen, laat het ons dan gauw weten. Voor
meer informatie kun je het beste Thomas even aanspreken. Wellicht kunnen de
afdeling en GTTC bijspringen bij de kosten (dat wordt nu intern besproken). Daar
staat dan waarschijnlijk wel iets tegenover en we kunnen dat natuurlijk niet bij
10 deelnemers doen. In elk geval: meld je, meld je! Je vindt hier meer informatie:
https://www.nttb.nl/opleidingen/trainersopleidingen/tafeltennistrainer-2

(4) Grote Clubactie
De Grote Clubactie loopt weer op zijn einde! Uiterlijk komende maandag 3
december kun je ze inleveren op de club, later kan echt niet! Je kan ze ook voor
deze datum in de brievenbus doen van
Kevin Langerak te Curacaostraat 111 Groningen. Kevin heeft de eer om de
boekjes in te voeren. Let goed op dat alles goed leesbaar is en
rekeningnummers kloppen! Wij danken je voor de inspanning!

(5) Clubweekend
Eind oktober is een verzameling van zestien leden van GTTC op een clubweekend geweest. Het was een
ontzettend leuk weekend en zeker voor herhaling vatbaar! Van fanatieke kaartspellen (ezelen met de
hele groep, Stratego en weerwolven) tot zelfgemaakte kampvuren van opgedroogd hout, een dropping,
Levend Stratego en een sport- en spelcircuit buiten: het was elk moment een feest om mee te maken.
Leuk hoe iedereen elkaar eens buiten de zaal meemaakte. Wat het kamp het meest speciaal maakte, is
dat het in een gezamenlijke sfeer tot stand kwam. De spellen waren geregeld door Leon, Hidde, Lukas en
Guus, waar Thomas, Eelke, Bas en Maartje de organisatie deden en Tjaart samen met Maartje onmisbaar
was in het koken. Ideeën voor het volgende weekend zijn welkom: laat ze horen!

(6) Oud en nieuw
Over leuke activiteiten waar je elkaar weer wat beter leert kennen: dit jaar willen we weer oud en nieuw
vieren bij GTTC. Afgelopen jaar werd een oude traditie al succesvol weer van stal gehaald. Er komt een
lijst in de kantine waar je kunt opgeven of het jou ook leuk lijkt. We willen wederom de zaal voor een
paar uur boeken voor vrij spelen en iedereen kan weer eten meenemen. Tot het Uur U is het tijd voor
spellen, films en veel gezelligheid en sportiviteit. Voor meer informatie kun je bij Thomas en Saskia zijn!

(7) Pubquiz
Ook dit seizoen wordt er weer een Pubquiz georganiseerd bij GTTC. Op vrijdag 14 december om 20:00
uur mag je weer je kennis etaleren op het gebied van sport, muziek, geschiedenis, nieuws, kunst,
literatuur, wetenschap en wat al niet meer. De inschrijving is geopend: de lijst hangt in de kantine. Schrijf
je in als team of voeg jezelf toe aan een bestaand team. De Pubquiz is bedoeld voor alle senioren van
GTTC, oudere jeugdleden én voor ouders van jeugdspelers. Meer info bij Tim of Roy.

(8) Nieuws donderdagtijden
In het nieuwe jaar zullen de donderdagtijden gewijzigd worden. De eerste jeugdgroep traint dan van
16:30 tot 18:00 uur, de jeugd- en seniorengroep van 18:00 tot 20:00 uur en de seniorengroep van 20:00
tot 21:30 uur. Dit omdat Thomas moeite heeft om op tijd te blijven kunnen komen, de tweede groep een
kwartier langer gaat duren vanwege het fysieke onderdeel in de training en wij inschatten dat het voor
de senioren in groep drie ook fijner is om in verband met rustig het avondeten te kunnen nuttigen even
iets later te kunnen starten.

(9) Clubkleding
Saskia en Maartje zijn op dit moment volop bezig om nieuwe clubkleding te regelen. Het wordt
waarschijnlijk sowieso het Tibhar Shirt Astra; jeugdleden hebben het shirt al mogen aanschouwen en
passen. Tussen Saskia en Maartje, Peter en zijn tafeltenniswinkel en het bestuur wordt nog gekeken hoe
een en ander het beste geregeld gaat worden. Gaan we voor shirt en broekje, kunnen we ook een deal
krijgen over een trainingspak of is een andere constructie denkbaar? We vragen dus nog even geduld,
maar aan de inzet zal het niet liggen!

(10) Toernooien
Jullie zullen het al wel gezien hebben, maar jeugdleden kunnen zich inschrijven in de kantine. Op de deur
hangen alle toernooien van dit jaar. Thomas regelt de inschrijving en stelt het zeer op prijs dat de kantine
de enige plek van inschrijving is. Er gaat ook een stimulerende werking vanuit als jeugdleden van elkaar
zien wie er deelneemt en het scheelt werk. Je kunt zien wat de deadline van opgeven is. Uiteraard kun je
voor meer informatie bij Thomas terecht. Hij zou het heel fijn vinden dat er iemand is die dit van hem
over wil nemen, zodat hij zich meer op de trainingen kan richten. Voor de senioren is er nog niemand die
de toernooien doet; het zou fijn zijn als er iemand is die dit op zich neemt! De hoeveelheid werk is goed
te overzien. Het Groninger Kampioenschap nadert. Voor meer info kun je bij een bestuurslid melden.

(11) Coaching
GTTC gaat met jeugd naar veel toernooien toe. Lijkt het je leuk om eens
een toernooi te coachen? Je bent meer dan van harte welkom! Leuk
om de jeugd zo beter te leren kennen en je krijgt een kop koffie op
onze rekening! Je kunt je intekenen op de lijst in de kantine of een
trainer naar meer informatie vragen. Wij zijn al ontzettend blij met één
toernooi per jaar; zo kan het ook een flexibele lijst zijn en hoef je niet
gelijk een jaar alles te coachen. Timothy heeft zo pas aangegeven om
op het Gronings Kampioenschap te komen coachen. Bij de voorronde
van de Nationale Jeugdmeerkampen eind oktober waren we zo met zes coaches van GTTC en daarmee
óók wat betreft het aantal coaches hofleverancier. Dat geeft toch een mooi gevoel.
(12) Meisjescursus
Maartje heeft voor haar opleiding aan de pabo een meisjescursus in elkaar gezet.
Daar zijn we heel blij mee. Maartje heeft aangegeven om die cursus ook uit te
voeren, en wij als vereniging willen het graag aanmoedigen. Meisjes komen nou
eenmaal minder snel bij een tafeltennisclub binnen, en daar is natuurlijk best wat
aan te doen. Bob, Thomas en Eelke hebben al aangeboden om te willen helpen. Zij
komen binnenkort eens bij elkaar. Lijkt het je leuk om op wat voor manier mee te
doen, laat het weten!

(13) Ratel
GTTC heeft een onderscheidend clubblad van hoge kwaliteit. In een periode waarin steeds meer
clubbladen digitaal worden, doet de Ratel het nog steeds goed. De kwaliteit van stukken is hoog, de layout professioneel en het team dat eraan werkt leuk. Om te blijven bestaan is het wel nodig dat er
mensen zich willen aansluiten. Dit kunnen ook prima de wat oudere jeugdleden zijn! Het gaat er niet om
dat je dan alles schrijft, maar wel dat je er samen zorg voor draagt dat er voldoende stukken blijven
komen. De trainers schrijven sowieso graag een stuk, net als de bestuursleden, en het is daarnaast leuk
om ook van andere leden stukken te hebben. Laten we ons clubblad lang overeind houden! Je kunt je
melden bij Karin of een e-mail sturen naar ratelredactie@gttc.nl.

(14) Bijscholing 20 januari
De trainers van GTTC laten zich twee keer per jaar bijscholen door de Vereniging van Tafeltennistrainers
(VVTT). Dat is in het verlengde van het gouden partnerschap dat tussen de VVTT en GTTC is afgesloten.
Zo blijven alle trainers op de hoogte van de laatste kennis in het trainerschap. Op zondag 20 januari is
een open bijscholing over differentieel leren door Terry Schaffers. Ook andere verenigingen kunnen
hiervoor trainers opgeven. Meer informatie over tijd en kosten voor externe trainers komt binnenkort!

(15) Succesvolle NJM in Harkstede
GTTC heeft een succesvolle dag in Harkstede gehad. De helft van de groep kwam rechtstreeks uit het
clubweekend en hadden weinig slaap achter de rug – coaching inclusief. Niettemin kwamen er toch
mooie resultaten: Pelle en Martin plaatsten zich rechtstreeks voor de kwartfinale van de Nationale
Jeugdmeerkampen in Almere op 2 december. Inmiddels is duidelijk dat Boaz en Rover ook zijn
opgeroepen. Lennart is eerste reserve bij de pupillen en we duimen ook voor hen. Het laat zien dat de
jeugd van GTTC op de goede weg is. De oudere jeugd speelde als eerstejaars junior mee en had het
zwaarder, hoewel sommigen het veel hoger spelende jeugdspelers nog ontzettend lastig maakten. Dat
komt de komende jaren wel goed. Voor de andere jeugdspelers was het een leuke en leerzame dag en
voor sommigen zelfs het eerste toernooi!

(16) Trainingsweekend
Fris en fruitig de oliebollen van je af trainen? Doe dan mee aan het trainingsweekend dat open staat voor
alle leden van GTTC! Geef je op bij Jan-Willem via tz@gttc.nl voor een of meer van de onderstaande
trainingen:
•
•
•
•
•
•

Vrijdagavond 4 januari 18:30-20:00u (na afloop vrijspelen tot 22:00u)
Zaterdagochtend 5 januari 12:00-13:30u (brood vooraf en na afloop)
Zaterdagmiddag 15:00-16:30u (brood na afloop)
Zaterdagavond 18:00-19:30u (warme maaltijd na afloop)
Zondagochtend 6 januari 12:00-13:30u (brood vooraf en na afloop)
Zondagmiddag 15:00-16:30u (brood na afloop)

Voor volwassenen is één training 8 euro, voor jeugdleden 6 euro en voor jeugdleden waarbij een
subsidieregeling is 4 euro. Betaling uitsluitend per pin en na je laatste training. Eten is inbegrepen.

(17) Nederlands kampioenschap senioren in Zwolle
Het Nederlands Kampioenschap Tafeltennis 2019 wordt gespeeld op zaterdag 2 en zondag 3 maart.
Twee dagen lang strijden de beste spelers en speelsters van ons land in de categorieën enkel, dubbel en
mixed-dubbel om de prijzen in Landstede in Zwolle. Noteer deze dagen vast in de agenda en kom in het
eerste weekend van maart genieten van toptafeltennis! Het lijkt ons weer leuk om met een groepje
jeugdleden en/of ouders die kant op te gaan (meld je bij Thomas), maar er gaan ook elk jaar wel
verscheidene volwassenen die kant op.
Voor meer informatie en kaarten:
https://tafeltennis.nl/nk-tafeltennis/

(18) Reguliere trainingen
De reguliere trainingen starten na het trainingsweekend, dus in de week van 7 januari. De tijdstippen
zullen komend seizoen gehandhaafd blijven (behalve donderdag; zie punt 8 van deze nieuwsbrief). Laat
het weten als je voorkeuren hebt voor meer of andere groepen via tz@gttc.nl.

(19) Vrij spelen in de kerstvakantie
In de kerstvakantie van 22 december t/m 6 januari hebben ook de trainers twee weken rust om weer
optimaal in het nieuwe jaar te kunnen verschijnen. Er zijn wel vrijspeelmomenten, te weten op zondag
23 december van 14:00 tot 17:00 uur, woensdag 26 december van 19:00 tot 21:30 uur, zondag 30
december van 14:00 tot 17:00 uur en woensdag 3 januari van 19:00 tot 21:30 uur. Daarna is die vrijdag
het trainingsweekend!

(20) Pilot voorjaarscompetitie 2019
De afdeling Noord wil het komende competitieseizoen in een paar nog nader te kiezen regionale klassen
pilots draaien met betrekking tot het wedstrijdformat. Het eredivisiesysteem (drie spelers spelen allen
twee wedstrijden en één dubbel) en het gamesysteem (drie spelers spelen sowieso drie games tegen
drie tegenstanders waarbij elke game telt). Het kan dus zijn dat je komend seizoen in een ‘pilotpoule’
komt. GTTC juicht het experimenteren van de afdeling van harte toe! Als je in een pilotpoule
terechtkomt, zijn wij – net als de afdeling – erg benieuwd naar jullie indrukken. In het ergste geval leren
we er wat van.

