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Beste jeugdleden, ouders, senioren en Oldstars-leden,

Hierbij onze september-nieuwsbrief (2022 nr. 9)! De vakanties zijn over.
Behalve voor de gepensioneerden onder ons, want bij de Oldstars waren ze
er nog niet allemaal. De hitte is voorbij, de temperatuur zakt weer wat en
het regent zelfs weer. Persoonlijk vond ik dat heerlijk! En de aarde onder
ons ook. In onze tuin hoorde ik tijdens die bui vreemde slurpende geluiden
uit de grond komen! Wel tijd om in de tuin de druiven te oogsten om jam te
maken. Het lijkt hier wel Griekenland.

In de zaal is weer volop activiteit en wordt er enthousiast getraind na
zoveel weken ‘niks-doen’. De Oldstars kregen naast de vertrouwde
oefeningen ook de ’topspin’ voor de kiezen. Omhoog die arm en niet naar
voren! Tsja, dat is weer even wennen als je de bal altijd naar voren sloeg.
Ik heb vroeger wel eens gehoord dat je thuis de topspin goed kon oefenen
met een fietswiel. En inderdaad vond ik een foto op internet. Weliswaar een
tennisfoto, maar de topspinbeweging is hetzelfde. Veel plezier en af en toe
sterkte dus dit seizoen, met elkaar en met de nieuwe oefeningen die Koos
en Hetty uit hun onuitputtelijke ‘oefenkist’ tevoorschijn toveren.

Data zondagtraining,
nog meedoen?

Hoofdsponsor

De topspin, omhoog die arm!

Jolijn de Boer in het zonnetje gezet

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

Aan het begin van dit seizoen werd Jolijn de Boer (dochter van Jeroen en
kleindochter van Oldstar-Anja) in het zonnetje gezet. Ze kreeg een cadeaubon van onze penningmeester Gerard Smit. Afgelopen jaar heeft ze Hetty
geassisteerd met de training. Onder haar leiding heeft ze diverse warmingup oefeningen gedaan met de jongste groep. Geweldig Jolijn en dan ook nog
zelf iedere week lekker trainen. Kijk, daar heb je als vereniging wat aan!

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

Jolijn met nieuwe batje!

Jolijn met cadeaubon!
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75 jarig bestaan: Een feestje waard

In deze nieuwsbrief ook nieuws rondom ons 75-jarig bestaan. Dat vieren
we de komende drie maanden met drie verschillende activiteiten. Zegt
het voort en doe mee! Want alleen samen kunnen we er een positieve,
vrolijke boel van maken. En laten zien dat we een actieve, levenslustige
vereniging zijn voor jong en oud!

Burendag Ten eerste sluiten we aan bij de Nationale Burendag van
zaterdag 24 september. In die week kunnen onze leden hun buren
uitnodigen om bij ons in de sporthal langs te komen.
Dus de jeugd kan op donderdag 22 september van 17.30 – 18.30 uur of op
dinsdag 27 september van 17.15 – 18.15 uur een buurjongen of buurmeisje
vragen om mee te gaan naar hun training.
Voor de senioren geldt hetzelfde op dinsdag 27 september vanaf 19.30
uur.
De Oldstars hebben op woensdag 21 september ruimte voor hun buren.

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

NK tafeltennis Ten tweede nodigen we alle jeugdleden uit om op zaterdag
22 oktober mee te gaan naar de Nederlandse Kampioenschappen in
Zwolle. Een gezellige dag samen uit! En de kans om de beste spelers en
speelsters van Nederland aan het werk te zien.
En óók onze eigen Jeroen van Aalst, Matthijs Bouma en Sil Prins, want zij
zijn vanwege hun competitie prestaties door de NTTB uitgenodigd om mee
te doen! En misschien Anne-Roos Hagedoorn. Zij is reserve.
We gaan organiseren dat seniorleden en ouders willen rijden. Er zijn nu
vier chauffeurs, maar afhankelijk van het aantal aanmeldingen hebben we
er nog meer nodig. Wie heeft er zin om mee te gaan? De aanmelding gaat
via Hetty. De vereniging betaalt de entree en na afloop willen we samen
ergens eenvoudig uit eten. Daarvoor betaalt de vereniging een bijdrage
van 10 euro.

Nieuwsbrief Ttv Actief
21 september 2022

Inhoud
Vervolg:

75 jarig bestaan: een
feestje waard
 19 november, met
o.a. spectaculaire
tafeltennis show






Grote Club actie gaat
van start

19 november Open huis Ten derde vieren we op zaterdag 19 november
ons 75-jarig bestaan met een OPEN HUIS in sporthal Groote Veen. De hele
dag van 10.00 -17.00 uur staat de deur open voor iedereen. Met speciale
aandacht voor onze (oud)leden en sponsoren.
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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

We verklappen nog niet alle programma onderdelen, maar er is in ieder
geval:
 Een ‘Generatie Battle’: onze jongste leden strijden tegen de Oldstars.
 Er is een spectaculaire tafeltennis show en een zeer verrassende
‘speeltuin’-clinic voor jong en oud.
 En er is de hele dag ruimte genoeg om elkaar te ontmoeten in de kantine
of achter de tafel.
Nadere informatie volgt later. Uiteraard zullen we leden vragen om deze
dag mee te helpen voorbereiden en te organiseren. Maar je kunt je ook bij
ons aanmelden. Zegt het nu voort en komt straks allen!

Grote Club actie gaat van start

Op zaterdag 24 september begint de Grote Club actie. De opbrengst leverde
vorig jaar mogelijkheden op voor extra activiteiten, zoals het gratis
trainingsweekend onlangs.
Ook dit jaar doet de vereniging weer aan de actie mee. Het doel is onder
meer het geven van tafeltennis tijdens de gymlessen op de scholen. Dit
wordt niet gesubsidieerd, maar past in ons streven om kinderen in
beweging te laten komen en is een mooie kennismaking met tafeltennis!
Verder hebben we natuurlijk een 75 jarig bestaan met activiteiten voor
iedereen!
Net als voorgaande jaren zal de verkoop weer én online zijn én met
verkoopboekjes. Meer info volgt.
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Ruben Schoo weer in de prijzen

Bij de Open Noordelijke kampioenschappen in juni stond hij al op het
podium, bij de Groninger Kampioenschappen op 27 augustus stond hij er
opnieuw, op het hoogste tree’tje.
Ruben wist nml. afdelingskampioen te worden bij de junioren C. Het
wordt tijd voor een aparte prijzenkast daar. Van harte gefeliciteerd!

Najaar competitie van
start
Data zondagtraining,
nog meedoen?

Ruben bij de clubkampioenschappen, waar hij ook al in de prijzen viel.

Rabo Clubsupport, laatste stemmen

Hoofdsponsor

Nog een paar dagen en dan is de stemperiode voor Rabo ClubSupport
afgelopen.
Ben je lid van de Rabobank Assen-Noord Drenthe en heb je nog niet
gestemd, dan is er t/m 27 september nog de mogelijkheid om je stem uit te
brengen.
Hoe? Open onderstaande link en breng je stem uit op de vereniging:
https://www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noorddrenthe/stemmen/details/282714-ttv-actief-eeldepaterswolde?zoekterm=ttv+actief
Hoe meer mensen stemmen, hoe hoger het bedrag voor onze vereniging!

Najaar competitie van start

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 competitie najaar 2022 is ook van start gegaan. De eerste speelronde zit
er al op. De volgende teams van Actief Eelde nemen deel:
Jeugd
Na de teamsuccessen en de persoonlijke prestaties van het vorige seizoen
hopen we dat de jeugd weer een stap vooruit kan zetten. De wil en het
plezier is er. Geweldig hoe jullie allemaal aan de hand van Hetty en Koos
jezelf en ons blijven verbazen! Vijf teams maar liefst! Succes allemaal!
Actief 1
Actief 2
Actief 3
Actief 4
Actief 5

1e kl. Flexmatch
3e kl. Flexmatch
3e kl. Flexmatch
4e kl. Flexmatch
TableStars

Matthijs, Janita, Jeroen en Alexander
Ruben, Floris en Paul
Eva, Jolijn, Anne-Roos en Susan
Roan, Sil en Tijn
Michelle, Tamara, Femke en Evan
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Senioren
Bij de senioren staat de vereniging samen met ttv Vries voor de competitie
ingeschreven. Het geeft teams op alle niveau’s en vergroot de
mogelijkheden om invallers te vragen mocht dat eens nodig zijn.
Er zijn dit najaar maar 2 teams met hun hele basis in Eelde-Paterswolde.
Het team met Arthur, Tom en Nienke dat zich vorig jaar op een keurige
derde plaats eindigde in de 2e klasse, heeft zich onlangs terug moeten
trekken. Nienke kan niet altijd spelen door drukke werkzaamheden. En
Tom heeft problemen met zijn gezondheid en kan dit najaar geen
wedstrijden spelen. Hopelijk kunnen we volgend jaar dit team er zoals
gebruikelijk weer bij tellen.
Het team met Simon, Roel, Hetty en Gerard promoveerde vorig jaar prachtig
van de 3e naar de 2e klasse.
Ook is er op vrijdag een combinatieteam met Vries, waar ons lid Elles en
ook Samuel in uitkomt.
Actief 2
Actief 3
Actief 7

teruggetrokken
2e kl. B
Simon, Roel, Arthur, Gerard en Hetty
5e kl. B
Elles, Annemiek, Hans en Samuel

Data zondagtraining, nog meedoen?

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 vereniging biedt ook dit seizoen weer een reeks plus-trainingen aan.
Afgelopen seizoen deden hier plm. 14 leden aan mee. De zondagse training
is 1x per maand.
De komende maanden vindt deze plaats op 2 oktober, 6 november en 4
december. De tijd is van 10.30 – 12.30 uur, in Groote Veen.

De extra trainingen zijn voor wie wil. Zowel de jeugd als volwassenen
kunnen weer meedoen. Hetty en Koos zullen deze weer op leeftijd en
niveau verzorgen!
Het is een extra training, met een eigen bijdrage van de deelnemers. De
deelnemers van dit voorjaar hebben de 3 trainingen na Corona nog te goed.
Zij kunnen dit najaar zonder bijdrage door.
Nieuw en meedoen? Dat kan. Voor de 3 trainingen t/m december is het
13,50 euro. Nieuwe deelnemers kunnen dit bedrag overmaken op
bankrekening NL84 RABO 01509 44 608 t.n.v. ttv Actief.

Wie de reeks in het voorjaar, of het startweekend in september leuk vond…
wees welkom! En tot zondag 2 oktober om 10.30 uur.

