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Agenda activiteiten

De vereniging volgt met de trainingen het vakantieritme van de scholen. In
de week van 30 april is er dan ook geen training.
De week erna is er op dinsdag 8 mei wél training. Op donderdag 10 mei met
Hemelvaart niet.

Starters Actief 4 kampioen
Dit voorjaar gingen Welmoed en Tymen-Gerwin Kolkman, Matthijs Bouma
en Timo van der Velde voor het eerst competitie spelen. Ze deden dit in de
Table Stars duo competitie competitie.
In teams van twee speel je dan met alle teams uit de poule op één locatie.
Gezellig en sportief. Met 37 punten uit 10 wedstrijden wisten de spelers
kampioen te worden.
Bouwbedrijf Ansing bood de spelers en trainster Hetty Klok een partij
bowlen met een hapje en wat te drinken aan. Pop Ansing vertelde: Ik vind
het belangrijk dat kinderen sporten. Als er dan ook nog een prijs uitrolt is
dat alleen maar mooi .

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

Overige competitie nieuws
De voorjaars competitie zit er weer op. We hebben vele spannende partijen
kunnen zien.
De jeugd van Actief-Vries 1 lag aan kop, maar in een rechtstreeks duel ging
Buitenpost 1 er met de titel vandoor. Uiteindelijk werden Henk Weering en
Sietse Dijt mooi tweede!
Actief 2 leek vooraf te zwaar ingedeeld. Het was als laatste team toegelaten
tot de 4e klasse. Niets was minder waar. Janita Weering en Youri Oldenzeel
wisten zich keurig in het midden te handhaven!

Nieuwsbrief Taf

Nieuwsbrief Tafeltennisvereniging Actief
23 april 2018

Inhoud

Actief 3 begon wat voorzichtig aan de starterscompetitie. In de laatste drie
speelronden behaalden ze echter twee zeges. Jolijn de Boer, Eva Bonder en
Michelle Jager kregen de smaak te pakken! Ze hadden het daarbij ook nog
eens heel gezellig.
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Agenda activiteiten

Bij de senioren wist Actief-Vries 2 (voorheen het 1e team van Actief) na hun
promotie naar de 2e klasse een vierde plaats te bereiken.
Nynke Hoogeveen, Arthur van Dorst en Marck Schriever pasten zich goed
aan. Een extra boost kwam er van Johannes Korten, die kort voor de start
aan het team toegevoegd werd.
Actief-Vries 4 (voorheen het 2e team) speelde zich naar een 3e plaats toe.
Tom Heyne, Simon Velis en Gerard Smit speelden het meest, Auke Heijs was
stand-bye reserve. Maar de meeste aandacht ging uit naar Mark Wilschut,
die met zijn verhuizing aan een afscheidstournee bezig was.
In team 5 kende Jan Oltkamp Groenwold met een 56% score een goed
seizoen. Zijn team bereikte de 2e plaats.
Ate Nijdam in team 6 pakte ook zijn punten mee in de 4e klasse. Het team
lijkt veilig 5e geworden.
Actief-Vries 7 begon sterk. Met de vakantie van Klaas Postma en blessure en
ziekte werd het nog spannend op het laatst. Elles Molendijk, Jeroen de Boer,
Geert Jan Mulder en Rob Hoiting speelden zich echter veilig.

Uitnodiging clubkampioenschappen
Na afloop van de competitie vinden zoals gewoonlijk weer de
clubkampioenschappen plaats. Iedereen kan meedoen.

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

Bij de jeugd zal Hetty Klok een toernooi én een spelletjes circuit
organiseren. Het is maar net waar de kinderen aan toe zijn.
Mocht ttv Vries een enkele starter hebben dan kan deze bij Actief meedoen.
Omgekeerd kunnen de junioren Sietse en Henk in Vries deelnemen.
Het begint 19 mei om 14 uur. Graag iets eerder aanwezig zijn.
De senioren loten op 22 mei tegen 20 uur voor de poules. Daarbij kan
iedereen elkaar treffen, een mooie gelegenheid om een balletje te slaan.
En tussendoor zal er ook wel tijd zijn voor koffie en een praatje.
Vorig jaar won Ruben Schoo de spelletjes, Thijn Richter het toernooi en Ivo
Wilschut de senioren, na een zinderende finale tegen Thijs Groenevelt.
Wie worden hun opvolgers?

Agenda activiteiten
De agenda tot de grote vakantie ziet er als volgt uit:
19 mei 14:00
Clubkampioenschappen jeugd
22 mei 20:00
Clubkampioenschappen senioren
2 juni 14:00
Kind-vriend(in) activiteit
23 juni 14:00
Kind-ouder toernooi met pannenkoeken eten

