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Het Bestuur wenst iedereen een fantastisch, gezond en sportief nieuwjaar
toe!

Nieuwe trainer
Eind 2015 is een nieuwe trainer aangesteld voor de
trainingen op de woensdag in de persoon van Michiel
van Amersfoort.
Michiel is 22 jaar en komt uit Baarn en is tevens
trainer bij Elan uit Baarn en SVE uit Utrecht. Selectie
heeft plaats gevonden op basis van een visiedocument dat Michiel geschreven heeft en een
proeftraining die hij gegeven heeft.
We wensen Michiel veel succes en plezier toe!

Flip Valero
Inmiddels hebben we
afscheid genomen van Flip
Valero. Flip heeft zich de
afgelopen 4 jaar ingezet
als trainer en
jeugdbegeleider voor onze
vereniging.
Wij willen hem nogmaals
van harte bedanken voor
zijn inzet en wensen hem
veel succes met het
begeleiden van zijn
jeugdteam (met o.a. Regaspelers Jibbe van Vliet en
Chris Beentjes).

Inventarisatie: nieuwe
trainingsgroep
Het bestuur is voornemens om op de woensdag een
nieuwe trainingsgroep op de starten.
Deze bestaat uit de lagere seniorenteams (3e
klasse en lager), aangevuld met jeugdspelers.
De lagere competitieteams krijgen op deze manier
en aandacht die zij lange tijd niet gehad hebben.
Tevens is dit een mooie manier om de jeugd te laten
integreren met de senioren, wat de doorstroming ten
goede zal komen.
Graag horen wij of er interesse is voor deze
trainingsgroep. Graag jullie reactie sturen naar:
info@reganijkerk.nl.

Bestuursversterking
In eerdere nieuwsbrieven
hebben wij reeds gemeld
dat we op zoek waren naar
een bestuurslid Technische
Zaken.
Deze hebben wij gevonden
in de persoon van Michel
van de Kamp. Michel zal
zich bezig gaan houden
met het speelmateriaal en
met zaken rondom de
competitie. We wensen
hem veel succes toe bij het
uitvoeren van zijn functie.

Kippenpotentoernooi 2016
Vrijdag 8 januari 2016 was het weer zo ver. Het
jaarlijkse kippenpotenfestijn was weer een feest
geworden voor zowel spelers als toeschouwers.
De kippenpoten waren in overvloed aanwezig en
mede mogelijk gemaakt door Herman Wery.
Ook tijdens dit toernooi staat plezier natuurlijk
centraal maar er werd ook gespeeld voor de eer. Ian
de Graaf wist de eer op te strijken door de finale te
winnen van Gerwin Jansen. Gefeliciteerd!

Kebabtoernooi
Onder de deskundige leiding van kebabmeester Rob
Hendriks en Freek van Dijkhuizen vond vrijdag 11
december het kebabtoernooi plaats.
Alhoewel het toernooi met name georganiseerd werd
voor de gezelligheid en het lekker eten, werd het
gewonnen door Harrie Kuijvenhoven.
Het was weer een fantastisch en smakelijk toernooi
en wij kijken uit naar de volgende editie!

Clubkampioenschappen 2015
Vrijdag 18 december 2015 vonden de
clubkampioenschappen voor de senioren plaats.
Philip Bouw wist Tim de Graaf van de overwinning af
te houden door uitstekend te spelen in de A-poule.
Hij mag zich een jaar lang de beste tafeltennisser
van de vereniging noemen.
In de B-poule wist Thijs Beentjes net niet te winnen
van Aart Jan Provoost. Al met al een uitstekende
prestatie!

Klaverjastoernooi
Na een aantal jaren van afwezigheid, is op 28
december het klaverjastoernooi weer gehouden.
16 deelnemers streden om de prijzen en de eer. Het
was een mooie mix van Rega-leden, familie,
vrienden en mensen van de fanfare.
Uiteindelijk werd het toernooi gewonnen door Arno
Ridder, op niet al te lange afstand gevolgd door
Harrie Kuijvenhoven en John Ridder. Arno Ridder mag
zich nu het komende jaar de beste klaverjasser van

Rega noemen. Gefeliciteerd!

Onderhoud speelmateriaal
Op 29 december heeft er onderhoud plaatsgevonden
aan de speeltafels. De onderdelen zijn vervangen, de
tafels staan weer stabiel en zijn weer als nieuw. We
hopen weer een tijdje vooruit te kunnen met deze
tafels.
Met dank aan: Michel van de Kamp, Aart Nagelhout,
Paul Beurskens en Ian de Graaf.

Foto's
Foto's van evenementen en gelegenheden kun je
vinden door op de onderstaande button te klikken.
Mocht je zelf ook leuke foto's maken en deze willen
delen, stuur dan even een mailtje naar:
info@reganijkerk.nl
Foto's op Facebook
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