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Kampioen, lente en vele kleuren groen…. 
 

Beste (ouders van) jeugdleden,  senior- en Oldstar-leden, 
Het tafeltennisseizoen loopt mooi door. Nog twee maanden gewoon lekker 
trainen….. De prestaties in wedstrijdverband waren goed, want aan het eind 
van de competitie hebben we  twee kampioenschappen te vieren:  
Voor Jeugd 1 (Janita, Jeroen, Matthijs en Robin) en voor Senioren 5 (Auke, 
Gerard, Hetty, Roel en Simon). Gefeliciteerd! 
  
De lente is ondanks een stevig neerslagtekort los gebarsten: gras, struiken 
en bomen zitten vol in blad en knop. Zeker als je rondwandelt of fietst in 
onze prachtige omgeving, zoals de Onlanden. 
Overal kleuren en vooral vele scharkeringen groen. Wat mij betreft het 
ultieme lentegevoel!  
 
Ik lees deze week in de biografie van de Italiaanse  dichter en filmregisseur 
Pier Paolo Pasolini een ode aan het groen: ‘en boven deze met glinsterende 
bladeren bedekte muur zie je de boomtoppen van een klein bos, in een 
andere groen, beschenen door een andere soort licht, rokerig, mistig, groen. 
Deze boven elkaar gelegde lagen groen, elk ervan anders belicht, deden me 
opeens terugdenken aan een lente, in  een dergelijk ongerijpt licht en een 
dergelijke verzameling van glanzende groene elementen.’  
 

                                                           
 
Vanmorgen liep ik met mijn kleindochter Nanne door onze wijk waar ook 
van alles groeide en bloeide. We kwamen niet echt ver. Langs het konijn tot 
de schommel en terug.  Veel natuurplezier dus deze  lente! 
Tom Heyne 
 

Agenda komende weken: 
We hebben voor de start van de zomervakantie nog diverse activiteiten in 
petto, waarvoor we iedereen van harte uitnodigen.  
 
Dinsdag 17 mei  Algemene Leden Vergadering & aansluitend informele 
        ontmoetingsavond (zie mail dinsdag 10 mei) 
 
Zaterdag 21 mei Clubkampioenschappen jeugd (start om 13.30) 
Dinsdag 24 mei  Clubkampioenschappen senioren (start om 19.45) 
       Zie voor beide de informatie op de volgende pagina. 
 
Op onze nieuw ingedeelde en geactualiseerde website www.ttvactief.nl   
(dankzij onze secretaris Jarko) kunt u sinds kort alle actuele informatie 
vinden. 
 
   

http://www.ttvactief.nl/
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Zondag training 15 mei schuift door 
Doordat trainer Koos nog niet fit genoeg is, kan de zondag training  van 15 
mei helaas niet door gaan. Deze zondag zal (met de twee tijdens de lock 
down in december en januari) in het najaar ingehaald worden.  
 

Twee teams kampioen 
Ons 1e jeugdteam is kampioen geworden in de 2e klasse! Tot de laatste 
ronde was het spannend. Maar met 6 punten verschil werd concurrent  
De Treffers '70 uiteindelijk naar de tweede plaats verwezen. 
De spelers Jeroen van Aalst, Matthijs Bouma, Robin Sleutjes en Janita 
Weering kunnen trots zijn. En natuurlijk onze trainers Koos en Hetty! 
Het team heeft een geweldig resultaat gehaald door te blijven trainen, de 
wil om beter te worden en vertrouwen te houden. 
Het team zal promoveren, volgend seizoen buffelen in de 1e klasse!? 
 
De senioren van Actief 5, bestaande uit Gerard Smit (80% winst),  Auke 
Heijs (72%), Roel Nutbey (57%), Hetty Klok (53%) en Simon Velis (50%) 
zijn met vereende krachten bovenaan geëindigd in de 3e klasse. Ze lieten 
GTTC, DTTC '78, Oldambt en Tjuchem achter zich. 
Gefeliciteerd dus namens het bestuur. Volgend jaar wacht hen in de 2e 
klasse een stevige klus. Want de verschillen zijn  behoorlijk groot!   
 

 
 

Informatie over de clubkampioenschappen 
Voor de jeugd worden deze op zaterdag 21 mei gehouden.  
Om 13 uur gaat de zaal open om de boel op te zetten en om in te spelen. 
Vanaf 13.30 uur gaan we dan echt van start. Dus kom op tijd! 
Hetty heeft de organisatie in handen.  
 
We spelen eigenlijk om twee kampioenschappen, nml.  in twee groepen:  
De junioren van team 1, 2 en 3 bij elkaar. En team 4 en 5 met de recreanten. 
Daarnaast zetten we ook een paar spelletjes op, voor wie die tussendoor  
wil doen. 
Ouders en leden, kom vooral kijken hoe op deze dag onze jeugd zijn/haar 
best doet om zo goed mogelijk tegen elkaar te spelen. En help gerust mee. 
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Voor de senioren die op dinsdag en donderdag komen worden deze op 
dinsdag 24 mei gehouden.  
Om 19.30 uur kunnen de spelers inslaan en volgt de indeling. Rond 19.45 
kunnen we dan echt van start gaan. Ook hier geldt, kom op tijd! 
 
Verder spelen we ook hier twee kampioenschappen. Nml. de 2e en 3e 
klassers en recreanten met een vergelijkbare rating bij elkaar.  
En de 5e klassers en recreanten met een vergelijkbare rating. 
 
Het is voor het eerst dat we het seniorentoernooi splitsen. In de laatste ALV 
voor Corona kwam dat verzoek van enkele leden. Het bestuur geeft daar bij 
deze gehoor aan. 
 
Jeugd of senior, zo heeft iedereen op zijn / haar niveau dus kansen!  
We hopen op een goede opkomst, hieronder vindt u twee foto’s van de 
trainingsgroepen bij de jeugd. Veel plezier en succes! 
 

 
Jeugd Trainingsgroep 1.  
Vlnr.:  Jolijn (ass.trainster), Hetty (trainster), Michelle, Linde, Nick, Victor, Tiemen, 
Lucca, Evan en Vigo. 

 

 
Jeugd Trainingsgroep 2.  
Vlnr.: Just, Jolijn, Jeroen, Janita, Susan, Eva, Paul, Robin, Femke, Tamara en Ruben 


