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Inhoud



Nieuwe clubkampioen!



Clubkampioenschappen
jeugd



17 Pop Ansing Kindouder toernooi 23 juni



Volgende keer…

Nieuwe clubkampioen!
De vereniging hield op 22 mei haar clubkampioenschappen bij de senioren.
De opkomst was met 15 deelnemers goed. Tussendoor was er ruimte om
wat met elkaar te kletsen met een bakje koffie of thee.
De knock-out fase was spannend en van hoogstaand niveau. De uitslag:
1. Erik Mulder, 2. Marck Schriever, 3. Ivo Wilschut

e

Clubkampioenschappen jeugd
De jongere jeugd kende op 2 juni spannende partij’tjes, waarin iedereen
wel setjes van elkaar meepakte. Ook kwamen er enkele houten poortjes
en de robot op tafel.
Na een plezierige middag, was de uitslag: 1. Youri Oldenzeel, 2. Eva Bonder,
3. Janita Weering. Op de foto vooraan verder Tamara Harbiye, Michelle
Jager en Linde Esposito.
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
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17e Pop Ansing kind-ouder toernooi 23 juni
De vereniging eindigt de activiteiten in mei en juni met het befaamde
kind-ouder toernooi!
De jeugd kan met hun vader, moeder, verzorger een balletje slaan tegen
andere deelnemers. De sfeer is gemoedelijk, voor een plezierige middag.
Van mooie ballen tot fraaie missers, het mag allemaal!
Het is op zaterdag 23 juni vanaf 14 uur. Batjes zijn in de zaal aanwezig.
Iets na 16 uur zal het wel afgelopen zijn en kunnen een aantal tafels aan
elkaar geschoven en gedekt worden.
En dan begint tegen half 5… het pannenkoeken eten!

Volgende keer…

Vanwege de late schoolvakanties in het Noorden, loopt de training op
dinsdag voor de jeugd begin juli nog even door.
Voor de grote vakantie komt er nog een nieuwsbrief uit over het einde van
dit seizoen en de start van het nieuwe seizoen.
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