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Zaterdag 19 november feest!

Houdt zaterdag 19 november vrij, want ons 75-jarig bestaan wordt gevierd!
Van 10.00 – 17.00 uur zijn er veelzijdige activiteiten. Laten we er samen
een grote gezellige tafeltennis feest van maken. Dus kom langs op je eigen
ttv Actief feest en neem je partner, ouders, opa, oma, broer of zus mee.
Komende week ontvangen jullie een aparte mail met de uitgebreide
uitnodiging.

ZATERDAG 19 NOVEMBER SPORTHAL GROOTE VEEN EELDE
‘kom kijken en/of sla een balletje mee ’
Onze jeugd op bezoek bij de Nederlandse Kampioenschappen

Zaterdag 19 november bezochten een 20-tal jeugdleden en hun ouders het
NK Tafeltennis in Zwolle. Een initiatief om ons 75-jarig jubileum te vieren.
Het werd een bijzonder leuke dag. Matthijs, Jeroen en Sil waren uitgenodigd
vanwege hun goede competie resultaten. Ze speelden in de blauwe zaal met
veel inzet, wonnen hier en daar een set of zelfs een wedstijd, maar wat zijn
tegenstanders (m/v) vaak goed en snel. Hetty en Arthur coachten
onvermoeibaar aan de kant. Sil moest helemaal opboksen tegen veel
grotere tegenstanders! In de rode zaal genoten van de top van Nederland.

Hoofdsponsor

De rode zaal met de top van Nederland. De blauwe zaal met Jeroen in actie

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

Margriet, Susan, Eva en Janita vermaken zich prima. En de rest van de ttv
Actief bende ook!
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Na afloop reden we terug naar Eelde naar Pizzeria de Rooie Kater, die ons
trakteerde op een pizza-maaltijd met korting. Onze hoofdsponsor sinds
2001 Bouwbedrijf Pop Ansing was er ook met zijn vrouw en betaalde
verder de rekening. Dat was top Pop! Zo werd een geweldige tafeltennis
dag samen fijn afgesloten.

Volgende zondagtrainingen

Tussenstand Grote
clubactie
Rabo Clubkas
campagne succes

Gevulde tribune bij
jeugdwedstrijd

Auke Heijs speelt door
bij Talero
Nederl. kampioen
Trinko Keen en Actief

3 generaties: Arthur,
Jack en Ruben
Janita en Susan op
zomerkamp NTTB

Hoofdsponsor

En even samen op de foto voor De Rooie Kater.

Volgende zondag trainingen

De vorige training op 2 oktober viel samen met de NJM in Harkstede, waar
diverse leden aan deelnamen. Het bestuur heeft besloten dat 2 oktober niet
meetelt in de reeks. Kortom, iedereen heeft er nog steeds 3 te gaan.

De volgende zondag trainingen vinden plaats op 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 meedoen. Hetty en Koos verzorgen deze op leeftijd en niveau!

Grote Clubactie

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 Grote clubactie loopt nog. De jeugdleden die een boekje hebben
meegenomen voor verkoop in hun buurt etc., kunnen deze de komende
twee weken inleveren op de trainingen.
De teller staat al op 149 verkochte loten! Daarmee is op dit moment 90%
van het streefbedrag van 400 euro behaald.

Zoals jullie in de nieuwsbrief konden lezen is ons doel: “In samenwerking met
de scholen sport, bewegen en sociale interactie stimuleren: Voor tafeltennis
tijdens de gymles en het gratis Kinder Tafeltennis Feest”.
Wil jij onze vereniging ook helpen? Je kunt eenvoudig online een lot kopen
door onderstaande link naar de verkooppagina te kopiëren in je browser:
https://lot.clubactie.nl/lot/tafeltennisvereniging-actief/gerard-p/5454511
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Rabo Clubkas
campagne succes

Gevulde tribune bij
jeugdwedstrijd

Auke Heijs speelt door
bij Talero
Nederl. kampioen
Trinko Keen en Actief
3 generaties: Arthur,
Jack en Ruben

In september konden leden van de Rabobank Assen – Noord Drenthe
stemmen om verenigingen van hun keus te steunen. Ook ttv Actief deed aan
deze campagne mee. Uieindelijk kreeg de vereniging 335 euro uitgereikt!
Begroot was 300 euro opbrengst, dus dat paste mooi. Alle stemmers op de
vereniging hartelijk dank!

Een gevulde tribune tijdens jeugdwedstrijd.

Het komt niet zo vaak voor dat we veel toeschouwers hebben, maar vorige
week was het raak.
Applaus en keten van vreugde of teleurstelling daalden regelmatig de zaal
in. Mooi om te zien en te horen. Ons eerste jeugdteam met Jeroen, Matthijs
en Janita speelden tegen koploper Assen een fraaie wedstrijd . Goeie acties
en wisselende kansen tegen een sterke tegenstander. Het werd 5-5!

Janita en Susan op
zomerkamp NTTB

Jeugdige toeschouwers op de tribune

Hoofdsponsor

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

Auke Heijs tafeltennist door bij Talero
Auke Heijs speelt al jaren met veel inzet op de trainingsavonden en ook
regelmatig in de competitie. Afgelopen week melde hij te stoppen bij ons.
En verder te gaan bij Talero in Leek. Die vereniging is weer nieuw leven
ingeblazen en zit op 400 meter van waar Auke woont. Jammer Auke, we
zullen je inzet achter de tafel, je karakteristieke haarband en je
linkshandige, knetterende backhand missen. Het ga je goed. En tot ziens!

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

Auke in actie.
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Nederl. kampioen
Trinko Keen en Actief
3 generaties: Arthur,
Jack en Ruben
Janita en Susan op
zomerkamp NTTB

Zondag 23 oktober werd Trinko Keen Nederlands kampioen (51 Jaar!).
In ons archief zagen we dat hij in 2002 hij ook kampioen van Nederland
was (en 18e van de wereld). Hij speelde toen in sporthal De Marsch een
demonstatiewedstrijd bij ttv Actief.

Arthur van Dorst (r), schoonzoon Jack Schoo en een klein
stukje van kleinzoon Ruben (links onder)

Ik kreeg deze foto toegezonden (ik weet niet meer van wie) met de vraag
om er een onderschrift bij te bedenken. Tsja, wat moet je van deze 3generatie foto zeggen. Karakteristiek voor onze vereniging, waarvan het
jongste lid 7 jaar is en de oudste 85.

Hoofdsponsor

Arthur speelt al sinds 1964 bij ons, met volle hartstocht voor onze sport en
de vereniging (jaren voorzitter geweest en erelid), en voor en met Ruben.
Ruben, die in een paar jaar uitgegroeid is van een klein jochie achter de tafel
tot een stoere, stevige en rustige speler.
En Jack speelt alweer enige jaren met veel plezier, ontwierp ons nieuwe
logo, en bemoeit zich met de technische kant van de website. Hulde dus
voor de familie Van Dorst / Schoo!

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

Jack en Arthur leven mee met Ruben
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Janita en Susan op
zomerkamp NTTB

Janita en Susan namen voor tweede jaar achter elkaar deel aan het NTTB
Tafeltennis Kamp. En ze kwamen thuis met stoere (tafeltennis) verhalen.
Janita maakte op verzoek een verslag.

Ja, dat ziet er vrolijk uit. Wie van de jeugd schrijft zich voor volgend jaar in?

Hoofdsponsor

Maandag 1 augustus zijn we tegen een uur of 7 onderweg gegaan naar
joc Ysselsteyn het kamp zelf). Tegen een uurtje of 9:30 / 9:45
aangekomen op plaats van bestemming. In de auto onderweg was er al een
goede sfeer op de vroege ochtend. Eenmaal aangekomen zoals vorig jaar
weer goed ontvangen, kampshirtjes ontvangen en daarna bed opgemaakt
en alles wat we niet mee moesten naar de sporthal op de kamer gelegd. Om
10:30 de officiële opening gehad en de groepsfoto gemaakt. Tegen 11:15 de
tassen in de bus gezet (vorig jaar waren we onderweg op de fiets, maar dit
jaar is het veranderd en zijn we onderweg gegaan met een gehuurde bus).
11:30 onderweg gegaan naar de sporthal (aangezien niet iedereen in de bus
paste zijn wij in de auto onderweg gegaan). Met ongeveer een half uurtje
later een gezamenlijke lunch bij de sporthal. Daarna van 12:45 tot 16:45
training gehad. De ene helft sport en spel en de andere helft training.
Wij zijn daarna meteen doorgegaan naar het kamp om daar te douchen, we
hadden verschillende huisjes zodat iedereen voor het eten kon douchen.
Even later avond gegeten, met daarna wat vrije tijd. Tegen 19:00 een
avondactiviteit gehad. Vanaf 22:00 de huisjes in en zelf de bedtijd kiezen.

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

Deze foto genoeg over de lol, die Janita en Susan gehad hebben!
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Janita en Susan op
zomerkamp NTTB

Vrijdag 5 augustus de laatste trainingsdag is iets anders dan anders.
De wekker stond weer om 7:30, dan mededeling en ontbijten, met daarna
richting de sporthal. Van 9:30 tot 12:30 training gehad. Om 12:30 een
gezamenlijke lunch. Om 13:30 hebben we een toernooi gehad, hierbij deed
iedereen mee, dus ook degene uit de hogere groepen, met daarna nog even
een toernooi uit je eigen groepje. Na de tijd meteen naar het kamp, douchen
en avondeten. Na het avondeten nog de tijd gehad om de bonte avond
compleet klaar te maken. Om 20:30 hebben we een geweldige bonte avond
gehad en net zoals vorig jaar eindige we weer laatste 🙃. 22:30 nog met
iedereen een geweldige party gehad, met het standaard K3 nummer oya
lele. 00:30 het huisje in met iedereen nog even gezellig kletsen met een
kampleider.
Zaterdag 6 augustus de allerlaatste dag.
Deze keer stond de wekker om 8:15, om 8:45 ontbijt met na het ontbijt de
mededeling over de verwachtingen van die dag. Om 9:15 hebben we de tijd
gehad om het huisje schoon te maken en alle spullen bij elkaar te pakken.
Wanneer we daarmee klaar waren controle gehad. Om 10:30 de prijs
uitreikingen. 11:00 kregen we de rapporten en de afsluiting.
Om 11:45 hebben we afscheid genomen, en het verloren balletje vervangen
voor een nieuw balletje 🙂.

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

