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Sietse Dijt zilver op
Olympiade



Plus training op
zondag 7 oktober

De vakanties zitten er bijna weer op. Komende week gaat het sportseizoen
weer van start. We hopen dat iedereen weer goed uitgerust en opgeladen
achter de tafel verschijnt.
Op dinsdag 4 en donderdag 6 september beginnen de trainingen weer.
Iedereen kan weer komen op de tijden van voor de vakantie.
Met de instroom van de jeugd net voor de vakantie, zullen we op donderdag
een extra uur training aan gaan bieden. De jeugd past dan weer goed in de
groepen. Zo is het mooi opgelost. De trainers communiceren de beoogde
indeling op donderdag.

Zaterdag 8 september sportieve trainingsmiddag
Op 13 januari organiseerden Koos en Hetty een trainingsmiddag. Daar
deden toen zo’n 14 jeugd en senioren aan mee. De deelnemers waren na
afloop uiterst enthousiast over het gebodene.
We hebben daarom besloten om in de aanloop naar de competitie opnieuw
een trainingsmiddag te houden.
De middag is bedoeld voor alle senioren en voor de jeugdspelers die
competitie spelen.
Het bestaat uit twee blokken training met ertussen rust. Ook zijn er soep en
broodjes. Vorige keer was een groot, gezellig succes.
De vereniging biedt deze dag voor 10 euro per deelnemer aan. Betalen in de
zaal. Meer informatie bij de trainers.
Je kunt je aanmelden via actief-eelde@nttbnoord.nl

Start competitie

Hoofdsponsor

Vanaf dinsdag start de competitie voor de senioren. De wedstrijdsecretarissen hebben het schema eerder al verstrekt.
En volgende zaterdag komt team 1 van de jeugd weer in actie.
De Table Stars deelnemers (team 2 t/m 5) kennen op 15 september eerst
een gezamenlijke start in Assen, met alle teams uit de starterscompetities.
Meer informatie over deze leuke aftrap volgt.

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

Morgen ontvangen de leden het volledige competitie boekje voor dit najaar.
Net als voorgaande jaren gaat het naar álle leden. Want een vereniging ben
je samen, en zo is iedereen op de hoogte.

Sietse Dijt behaalt zilver op Olympiade
Op een tafeltennisvereniging speel je tafeltennis. Sommige leden hebben
daarnaast nog talenten die we vaak niet weten.
Zo ook Sietse Dijt. Hij deed in Bratislava en Praag mee aan de 50ste
Internationale Chemie Olympiade voor middelbare scholieren.
In een wereldveld behaalde Sietse de zilveren medaille. Gefeliciteerd!

Plustraining op zondag 7 oktober
Tot een jaar of twee terug was er een plus-training voor jeugd uit de regio.
De vereniging wil kijken of onze jeugd én senioren zelf belangstelling
hebben in 1x per maand een extra training. Nadere informatie volgt.

