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Eerste kampioens-team
Het 5e juniorenteam van Actief is kampioen geworden. Jeroen van Aalst en
Robin Sleutjes zijn voor de zomer lid geworden. In hun eerste competitie
bleven ze als duo ongeslagen. Een goede start.
Binnenkort zetten we ze in het zonnetje met een foto voor de krant.
Het 1e jeugdteam is ook nog in de race voor de titel. Komende zaterdag
spelen zij hun laatste wedstrijd tegen de directe concurrent Vinkhuizen 1.
Vanuit de samenwerking met ttv Vries, kunnen belangstellenden vanaf
13.30 uur terecht in sporthal De Kamp in Vries.

Voorronde Nationale Jeugd Meerkampen
De vereniging maakte haar rentree op de Nationale Jeugd Meerkampen.
Janita Weering eindigde keurig in de middenmoot van haar poule.
Henk Weering zat in een poule met ook “landelijk” spelers. Het leverde fraai
tafeltennis op. Met een zere knie stapte hij later preventief uit het toernooi.
Matthijs Bouma had er erg naartoe geleefd. Hij leek net buiten plaatsing
voor de volgende ronde te vallen, maar kreeg uiteindelijk toch een
uitnodiging voor de 1/4e finales in Almere.

Nieuw shirt nodig?
Net als bij andere sporten, spelen bij tafeltennis teams in de competitie in
dezelfde tenues. Bij ons een rood(-zwart) shirt met opdruk + zwarte broek.
In februari hebben de leden besloten, dat ze zelf het tenue aanschaffen.
Het shirt bestellen kan via de vereniging. Dat is samen goedkoper dan apart.
Op 25 november heeft secretaris Jarko Weering de leden hierover een mail
gestuurd. De bestelling voor de voorjaarscompetitie kan tot uiterlijk 10
december. Opgave met de gewenste maat kan naar jwe@optelec.nl .

Sponsorkliks, gratis je vereniging steunen
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

Met sponsorkliks kun je een bijdrage leveren aan je vereniging zonder dat
het je een cent kost.
Wie toch online bestelt bij één van de tientallen deelnemende webwinkels
(boeken, DVD’s, kleding, boodschappen, electronica, inkt, hotels etc. etc.)…
Je betaalt zelf hetzelfde en hebt dezelfde prijzen als anders. Het enige
verschil: de vereniging krijgt een percentage van de opbrengst.
Via onderstaande link, de beoogde webwinkel bezoeken en je bestelling
doen is voldoende. Wie toch voor Sinterklaas inkoopt…
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9512

Groninger kampioenschappen
De Groninger kampioenschappen komen er weer aan. De indeling van jeugd
en senioren vindt plaats op ELO-rating (ongeveer vergelijkbare sterkte).
Het is in sporthal De Boshal in Loppersum.
25 januari, 19.30 uur: Veteranen 35 jaar of ouder
26 januari, 9.00 uur: Jeugd
27 januari, 9.00 uur: Senioren 18 jaar of ouder

Kosten € 9,00
Kosten € 9,00
Kosten € 12,50

Voor dit bedrag speelt men enkel én dubbelspel. Meer informatie en
opgeven bij Simon Velis (senioren) en Koos & Hetty (jeugd).

