Nieuwsbrief Taf

Nieuwsbrief Tafeltennisvereniging Actief
19 april 2017

Trainingen rond de “mei” vakantie
Inhoud


In Koningsdag-week en
op 5 mei, geen training



Competitie nadert
einde



Clubkampioenschappen
6 mei resp. 23 mei



Activiteiten einde
seizoen

De trainingen volgen het ritme van de scholen. In de week van Koningsdag
is er dan ook geen training.
De week erna wordt op dinsdag 2 mei wél training gegeven.
Op donderdag 4 mei is er vanwege dodenherdenking geen training.
Senioren kunnen dan wel vrij spelen.

Competitie nadert einde
De voorjaarscompetitie is toe aan haar laatste speelronde. Het beeld?
In de teams met Actief spelers mag junioren 2 proberen van de laatste
plaats af te komen. Het scheelt maar enkele punten met het team ervoor.
In de startersklasse deden Eva, Michelle, Jolijn en Youri ervaring op in het
spelen tegen andere kinderen. Een goed begin.
Bij de senioren wordt Actief -Vries 2 (voorheen Actief 1) tweede. De
jongelui van GTTC waren een fractie beter. Marck Schriever liet tegen hen
mooi spel zien.
Actief-Vries 4 staat vijfde en mag op die plaats haar handhaving in de 3e
klasse aanvragen. Nynke Hoogeveen laat de groei sinds haar rentree zien.
Actief-Vries 5 wordt tweede na de 7-3 nederlaag tegen concurrent DTTC.
Wouter Haarman, Ate Nijdam en Jan Oltkamp Groenwold trokken de kar.
Actief-Vries 6 staat onderdaan in de 5e klasse, na vorig seizoen nog in de 6e
klasse geacteerd te hebben.

Clubkampioenschappen
Enkele weken na de competitie volgen dan de clubkampioenschappen.
Op zaterdag 6 mei zal de jongste jeugd van 14-16 uur om haar
kampioenschap spelen. Het idee is om een toernooi te houden én een mini
spelletjescircuit, zodat kinderen evt. kunnen kiezen. Want een aantal
nieuwkomers van afgelopen jaar kan al een aardig balletje slaan…
Hoofdsponsor

Ook sponsor worden?
Informeer naar de
mogelijkheden door een mail
te sturen naar :
actief-eelde@nttbnoord.nl

Bezoek ook eens de website:
http://www.ttvactief.nl

De middengroep Sietse, Henk, Fabian kunnen weer in een volwaardig
toernooi samen met Vries meedoen. De datum volgt.
De landelijke spelers Marijn, Ivo en Johannes zijn met te weinig voor een
eigen toernooi en kunnen net als vorig jaar bij de senioren meedoen.
De senioren komen op dinsdag 23 mei in actie. Vanaf 20 uur gaan zij los.
Vooraf opgeven hoeft niet, gewoon om kwart voor 8 aanwezig zijn, waarna
de loting volgt.
Bij de jongste jeugd won vorig jaar Lars Nieborg (Vries) net voor Jolijn de
Boer. En wie wordt bij de senioren de opvolger van Thijs Groenevelt?

Activiteiten einde seizoen
Er zijn nog twee data voor de jeugd om vast te noteren:
Zaterdag 3 juni
14-16 uur
Kind-vriend toernooi.
Zaterdag 24 juni
14-16 uur
Kind-ouder. Na afloop pannenkoeken!
Meer over deze evenementen in de volgende nieuwsbrief.

