De Roosendaalse Zondageditie Bode, 16 april 2017,

Recreatief tafeltennis in gemeente Roosendaal
ROOSENDAAL - Volgens de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) spelen jaarlijks wel een miljoen Nederlanders minimaal 1 keer een partijtje
tafeltennis. Dat kan zijn op het schoolplein, tussen de middag op het werk,
op de camping, in een buurthuis of
bij een tafeltennisvereniging. Aan de
NTTB-competitie wordt deelgenomen door een kleine 25000 spelers en
speelsters.
In Roosendaal kan dat bij ODT of SSVR in
Roosendaal, de PinPongers in Wouwse
Plantage en Harella in Heerle.
ODT
ODT heeft een eigen fraaie speelruimte
aan de Buijenstraat 14 (Red Band Sportpark).
De jeugd kan op dinsdagavond tussen
18:00 en 19:00 komen kijken en meespelen
bij de beginnersgroep. Senioren kunnen op
donderdagavond, recreanten-avond, binnenlopen vanaf 20:00. Op zaterdagochtend
is er voor 50-plussers de mogelijkheid om
te spelen van 9:00 tot 12:00. ODT neemt
met 10 senioren-teams en 2 jeugd-teams
deel aan de NTTB-competitie.
In de recreantencompetitie RRTC is ODT
met 6 teams vertegenwoordigd. In het recreatieve bekertoernooi “de duocup” spelen dit seizoen 11 ODT-teams. Zie http://
www.ttv-odt.nl.

SSVR
SSVR staat voor Spoorwegen Sport en ontspanningsVereniging Roosendaal. Nieuwe
leden zijn zeer welkom bij SSVR, spelend
in De Verbinding aan het Stationsplein in
Roosendaal. Lid worden is alleen mogelijk indien men werkzaam is bij NS. SSVR
speelt zowel in de Becreanten-competitie
als in de RRTC met 1 team mee, en 5
teams in de duocup.
Ttv De Pongers
Ttv De Pongers is gehuisvest in dorpshuis
de Spil, Plantagebaan 223, Wouwse Plantage. Op dit moment komen er namens De
PinPongers 4 senioren-teams en 2 jeugdteams uit in de NTTB-competitie. Aan de
duocup wordt deelgenomen door een 4-tal
teams. Onder leiding van NTTB-trainer Phil
Quik kunnen senioren op vrijdagavond,
de club-avond, trainen vanaf 20:45. De
jeugd kan o.l.v. Narda Quik op dezelfde
avond terecht tussen 19:15 en 20:45. Ttv
De PinPongers kent voor nieuwkomers een
strippenkaart-systeem zodat uitgebreid
kan worden geproefd van de sfeer binnen
de vereniging. Zie http://depinpongers.nl.
Harella
Harella speelt op dinsdagavond in de
handbalzaal in Heerle. 3 Harella-teams
spelen mee in de RRTC. Nieuwkomers kunnen gratis enkel avonden komen “sfeerproeven” en meespelen.

RRTC
RRTC staat voor Regionale Recreanten
Tafeltennis Competitie. Aan deze recreantencompetitie wordt deelgenomen door
ODT met 6 teams, Set Point (Huijbergen)
met 3 teams, Harella (Heerle) met 3 teams,
t Fort (Bergen op Zoom) met 2 teams, SSVR
met 1 team, VVV = Vrienden Van Vrederust
met 1 team. In deze competitie wordt de
ouderwetse telling gehanteerd, dus games
tot 21, servicewissel na 5 opslagen. Competitieleider is Fred van Crugten.
Naast de RRTC bestaat er nog een recreantencompetitie: de Becreanten. Ook in
deze competitie wordt de ouderwetse telling gehanteerd. Kenmerkend voor deze
competitie, waaraan voornamelijk door
50-plussers wordt deelgenomen, is het
feit dat alle teams op een speelavond in
dezelfde zaal in actie komen. Wisselend is
dat bij Tanaka in Etten Leur, Vice Versa 51
in Oudenbosch of het Markiezaat in Bergen op Zoom. Deelnemende teams zijn
afkomstig van het Markiezaat (2 teams),
Tanaka (2 teams), Vice Versa 51 (1 team),
Tornado uit Putte (2 teams) en SSVR (1
team). Competitieleider is Jan Maas.
De duocup is een recreatief tafeltennisbekertoernooi voor teams van 2 personen.
Elk team speelt 4 avonden per seizoen
ongeacht winst of verlies. De afsluitende
ﬁnalewedstrijden worden dit jaar bij ODT
gespeeld.
Meer info: aanraad@ziggo.nl.

