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We verwelkomen…

Zoals elk jaar in de zomer zijn er een aantal ledenmutaties. Twee
jeugdleden gaan iets anders doen, twee senioren verhuizen en één gaat
terug naar buurvereniging Vries.
Daartegenover staat de komst van Jeroen, Teun, Florian, Matei, Tamara,
Minnz, Hugo, Robin, Roan, Susan, Hetty en Maaike. We heten ze allemaal
van harte welkom. En wensen iedereen veel plezier.
De meesten kwamen via de laatste blokken Sportpret, maar anderen
kwamen ook gewoon aanlopen of met iemand mee.
Het was hard werken voor Koos en Hetty, maar hun positieve aandacht en
manier van begeleiden werkt. Trainers bedankt!

Kind –ouder toernooi goed bezet

Het 17e Pop Ansing kind-ouder toernooi was goed bezet. Een zaal vol
jeugdleden met hun ouders (en een enkele broer of zusje)!
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De jongste spelers deden met de ouder een spelletjes toernooi. Trainster
Hetty had naast de robot, onder meer door-hoepels-balanceren-met-eenballetje-op-het-batje opgezet. Ook waren er weer andere spelletjes, zoals
het bekertjes omver mikken.
De iets oudere spelers werkten een duo toernooi af tegen andere koppels.
Van mooie ballen tot fraaie missers, het mocht allemaal. Daarbij coachten
sommige kinderen hun ouders! Allemaal met een glimlach.
Na het tafeltennis, kwamen rond 16 uur de pannenkoeken op tafel. De
ouders schoven de tafels even tegen elkaar aan. Er kwam iets te drinken op
tafel. En Angelica, Margriet en anderen hielpen even met de pannenkoeken.
En toen was het… smikkelen maar!
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Winnaars double match
Sinds een jaar of drie biedt de afdeling Noord na de voorjaarscompetitie
nog een alternatief doorspeel-circuit aan. Double Match!
De opzet is anders. Je speelt in teams van twee, met alle teams in de poule
tegelijk op dezelfde plaats. Daarmee heb je met minder partijen een kortere
wedstrijdduur en gezelligheid in de zaal met meerdere teams.
Vanuit Actief deden Johannes Korten, Erik Mulder en Ivo Wilschut mee. Ze
spelen bij verschillende verenigingen competitie, maar als leden van Actief
konden ze zich ook inschrijven.
Als winnaar van poule A Noordelijke divisie kwamen ze in de finale uit
tegen Midstars 1. Ons talent tegen hun routine. Het werd spannend…
Alle games tellen als punt, en met een 10-10 eindstand (!) moesten alle
punten geteld worden. Iedereen hield zijn en haar adem in, maar Actief
bleek alle partijen opgeteld enkele punten meer gemaakt te hebben.
Winnaar van double match, een fraai resultaat.
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Komende dinsdag 10 juli zijn de laatste jeugdtrainingen van het seizoen.
Normaal liggen we in juli en augustus stil, maar met het oog op de late
vakantie in het Noorden zijn we op aangeven van de trainers nog enkele
weken doorgegaan.
Op dinsdag 4 september starten we dan weer met de trainingen. De tijden
zijn na behandeling van de zaal-aanvragen gelijk gebleven. Iedereen kan op
dinsdag en donderdag weer in zijn/haar groep komen.
Het bestuur wenst de leden een goede, fijne vakantie toe!

