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Afgelopen week is de voorjaarscompetitie van start gegaan. De vereniging
doet dit voorjaar met drie teams aan de Table Stars starterscompetitie mee.
Een laagdrempelige manier om kennis te maken met tafeltennis tegen
andere kinderen. Welmoed en Tijmen Kolkman maakten dit weekend hun
debuut en pakten hun eerste partijtjes mee. Verder zijn nog niet alle
uitslagen bekend.
De jeugd en senioren die in de reguliere competitie uitkomen, kenden
opnieuw een erg goede start. Met slecht één nederlaag en één gelijkspel,
wisten de andere zes teams hun eerste wedstrijd in winst om te zetten.

Twee afdelingskampioenen rijker
De Groninger kampioenschappen tafeltennis van de NTTB stonden weer op
het programma. Met bijna 400 deelnemers was het toernooi goed bezet. De
vereniging sloeg twee titels binnen.
Op het één na hoogste niveau kwam Erik Mulder in actie. Voorheen 3e
divisie landelijk, is hij weer begonnen met de sport. Zijn extra trainen in
Eelde werpt vruchten af. Tegen het jonge talent Maurice Storteboom nam
Erik het initiatief en zette met aantrekkelijke, snelle rally’s veel druk. Het
leverde hem de 1e prijs bij de heren D op.
In het dubbelspel kwamen Simon Velis en Gerard Smit ver. Na de poules
wisten ze hun niveau te verhogen. Tot slot werden teams van de Groninger
studenten en Oldambt aan de zegekar gebonden. Bij achterstand rustig
blijven en je eigen spel spelen was het devies. Met een licht initiatief werd
de 1e prijs in het dubbel G behaald.

Hoofdsponsor

Ook sponsor worden?
Informeer naar de
mogelijkheden door een mail
naar :
actief-eelde@nttbnoord.nl

Bezoek ook eens de website:
http://www.ttvactief.nl
Of Facebook: /TTVActiefEelde

In het enkelspel eindigde Gerard om 18 uur ’s avonds ook nog als 3e in het
enkel G. Een goede 4e plaats was er bij de C-jeugd voor Henk Weering.
De prijswinnaars…
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Op zaterdag 17 februari vindt het jubileumtoernooi van ttv Vries plaats.
In het bijprogramma is er ook een ander deel van de zaal ingericht voor
Blacklight tafeltennis. Met het blacklight-effect is het spelen met de witte
balletjes en belijning op de tafels heel bijzonder.
Dus… neem naast je wedstrijdkleding dus ook een wit shirt mee!

Het is een laagdrempelig toernooi, waarbij uiteraard naar niveau wordt
ingedeeld. Voor leden van ttv Actief is het gratis.
Dat is een geweldig gebaar van de buren, waar we op verschillende vlakken
mee samenwerken.
Meerdere leden hebben zich al opgegeven… mooi!
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Verdere informatie staat in de convocatie, die vrijdag al is gemaild.
Opgave voor het toernooi uiterlijk 31 januari bij toernooi@ttvvries.nl
Bij alle leden –jong én oud- van harte aanbevolen!

Algemene Leden Vergadering
Het duurt nog even, maar de vereniging houdt op dinsdag 27 februari haar
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Om half 8 kan iedereen eerst tafeltennissen. Om 20 uur begint dan de ALV.
Het streven is om dit net als voorgaande jaren weer maximaal een uur te
laten duren. Waarna iedereen weer verder kan spelen.
De afgelopen jaren was de opkomst met de helft van de leden (en ouders
van jeugdleden) goed. Iedereen krijgt voorafgaand de agenda en stukken
per mail toegestuurd.

